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resumo 
 
 

Esta dissertação de mestrado é baseada num estudo de caso, efectuado com
dez alunos de 3º e 4º anos de escolaridade, naturais de Cabo Verde, tendo
integrado posteriormente o sistema escolar português, mais concretamente na
Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Moura, com Jardim de Infância incluído. 
O estudo incidiu nas sessões efectuadas com estes alunos, nas quais se
desenvolveram instrumentos de trabalho denominados de Caderno Diário das
Línguas e Biografia Linguística, e se realizaram entrevistas aos aprendentes.
Neste tipo de abordagem descritiva e interpretativa de factores linguísticos e
sociológicos, constatámos que o Crioulo caboverdiano, enquanto Língua
Materna dos aprendentes interferiu no contexto de ensino-aprendizagem do
Português. Notámos a interferência do Crioulo Caboverdiano, na escrita do
Português, sobretudo na flexão verbal, de género e de número, no uso das
preposições e dos artigos. A representação pessoal, familiar e social das
línguas interfere nas vivências escolares destes aprendentes, notando-se um
estatuto de língua patente no seu discurso oral. 
Verificámos que o contacto entre as línguas portuguesa e caboverdiana,
permitiu actividades contrastivas e de reflexão, uma consciência gradual dos
aprendentes sobre as línguas e a escrita, e o fortalecimento de uma educação 
linguística na nossa sociedade cada vez mais de cariz multicultural e
interétnico. 
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resumu 
 
 

Ês mestrado é basiadu na s’tudo di casu fetu cu dez aluno di 3º e 4º ano di
iscolaridadi di Cabo Verdi, qui dipôs bai s’tuda Português na Escola Básica do 
1º Ciclo Cova da Moura qui tem um Jardim de Infância djunto. 
Pa nu fazi ês s’tudo nu djunta alunos pâ disenvolvi trabadju na Caderno Diário
das Línguas e Biografia Linguística. També nu fazi intrevista. 
Na s’tudo discritivu e interpretativu di sês Língua e sês Cultura nu tchiga
concluson qui Kriolu Caboverdianu, como Língua Materna ta interfiri na ensinu-
aprendizagem di Português. 
Na s’krebi Português nu ta nota interferência na conjugason di verbu, na
géneru e númeru di nomis, na usu di preposison e artigus. 
Nu nota també ma ês ta representa ês dós língua di manera diferenti, tantu na
manera pessoal, familar e social. Na sês conbersa ês sabi col qui ês ta atcha
más importante i cusê qui ta significa cada língua, pa ês. 
Nu ta atcha ma na usu di ês dôs língua, Português e Kriolu Caboverdianu ta 
djudanu rifliti e tem konsensia di sês similhansa e diferensa. Ês consensia dês 
língua e dês s’krita nu ta disenvolvel pocu a pocu. 
Si nu tem ês konsensia nu ta consigui iduca “linguisticamente” nês sociedadi 
multicultural e interétnica. 
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abstract 
 

This Master Degree dissertation is based in a case study, made with 10 third
and fourth year students, all Cape Verde naturals that later integrated the
Portuguese school system, specifically in the First Grade Basic Scholl of the
Cova da Moura, with kinder garden included. 
 
The study incised in the sessions performed with these students, in which were
developed work tools named Language Diary and Linguistic Biography and
were also made interviews with the learners. In this type of description and
interpretative  approach of emerged language and sociological factors we
stated that the Capeverdian Crioulo, as the learners maternal language,
interfered in the Portuguese teaching-learning. We noticed the interference of
the Capeverdian Crioulo in the Portuguese writing, mainly in the verbal flexion,
gender and number, in the use of prepositions and articles. The personal family
and social representation of the languages interferes in the school experiences
of these learners, showing a patent language status in their oral speech. 
We stated that the contact between the portuguese and capeverdian languages 
allowed contrasting and reflective activities, a gradual conscience of the
learners about the languages and the writing, as well as the strengthening of a
linguistical education in our ever more multicultural and interethnical society. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

“Chaque langue est une fenêtre sur un autre monde, sur un autre paysage, sur 

une autre structure de valeurs humaines.” 

 

 

Georges Steiner, Entretiens avec Antoine Spire, 1995 



 
 

 

“E j'a m' bá e já m' bem; 

já m' torná bá e torná bem; 

e alí'm lí, de pê na tchôm, 

  

sem um vintem, sem um tstôm, 

tâ crê torná bá... 

ma pa torná bem... 

  

(Já fui e já regressei; 

já tornei a ir e tornei a regressar; 

aqui estou, de pés no chão, 

sem um vintém, sem um tostão, 

a querer ir... 

e tornar a regressar...)” 

Sérgio Frusoni, Mnine 
d'Sanvicente  

------------------------------------------------ 

Presentaçom  

 

“Quem mi ê? Um fidje de 

Sanvcênte. 

Nascide, crióde, lá na ponta d' 

Praia. 

Lá ondê que mar tâ sparajá debóxe 

de bôte, 

moda barra dum saia. 

  

Cs' ê que m' crê? Cantá nha terra! 

Companhal na sê dor; 

na nôbréza d' sê alma; 

na pobréza d' sê vida! 

  

 Tradução: 

Quem eu sou? Um filho de São 

Vicente. 

nascido, criado, lá na Ponta da 

Praia. 

Lá onde o mar se espreguiça 

debaixo dos botes, 

como a barra duma saia. 

O que eu quero? Cantar a minha 

terra! 

Acompanhá-la na sua dor; 

na nobreza da sua alma; 

na pobreza da sua vida!” 

 

Sérgio Frusoni, livro Sanvicente 



 
 

 

 

 

 

 

 

“Em que língua escrever 

As declarações de amor? 

Em que língua cantar 

As histórias que ouvir contar? 

 

 

Na kal lingu ke na skirbi 

Na diklarasons di amor? 

Na ka lingua ke n na kanta 

Storias ke n kontado?” 

 

Maria Odete Semedo, Entre o Ser e o Amar 



 
 

 

“O pensamento nada tem de interior; não existe fora do mundo e das palavras.” 

Merleau-Porty 
 

Não confundas  

Meu irmão europeu,  

A palavra africano 

Com a cor da pele.  

Meu irmão europeu,  

No século XXI, estamos  

E europeu ser  

Na cor da pele não está não.  

 

Meu irmão europeu  

Só se pode sentir  

A pele da cor que vestires  

E não a cor da pele  

Que não sentires.  

 

Ser ou não ser  

Não é a questão,  

Pois a pele da cor  

Está do lado do coração  

E a outra, está na aparência.  

 

E, somente dói 

Ausente de paixão 

E nossa alma corrói, 

Sem Amor nem compaixão. 

 

Mas, meu irmão europeu, 

Um dia compreenderás, 

A minha indignação ! 

Quando como eu, vestires 

As peles de todas as cores!”  

João Craveirinha, 2005 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Apprende une langue est toujous une histoire d’amour. ” 

 

Maurizio Catani, 1985 



 
 

 

ROTA LONGA 

“Irei na rota branca 

da rosa de espuma 

na hora madrugada 

promissora da brisa. 

 

Rota longa rota longa 

 

Irei com a pétala ressequida 

da tórrida paisagem 

para além das distâncias secas. 

 

Rota longa rota longa 

 

Rota longa de espuma 

vou irei espalhar minhas pétalas 

ressequidas 

na hora madrugada 

das correntes desatadas. 

 

Rota longa rota longa 

 

Vou irei sem detença 

para além das distâncias secas 

em busca do abraço ancorado 

na outra margem da curva líquida. 

 

Rota longa rota longa 

 

Vou irei na hora alta desta vigília 

e a manhã clara acontecerá. 

 

Rota longa rota longa 

 

Vou irei contra todas as cadeias 

protestantes do meu rumo 

em cada protesto que embarco 

na ondulação que se desatraca.” 

 

 

Viagem para lá da fronteira, 1973, 
Lisboa, 
Publicações da Casa de Cabo 
Verde  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

“É próprio de uma pesquisa ser indefinida. 

Nomeá-la e defini-la é fechar o ciclo: o que resta? 

Um modo finito e já perempto da cultura, 

Alguma coisa como uma marca de sabão, 

Noutros termos, uma ideia.” 

 

       Sartre, 1967 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Está em mim… não sei o que é… mas sei que está em mim […] 

Algo que gira sobre algo maior do que a Terra sobre a qual giro,  

Aí a criação é o amigo cujo abraço me desperta.” 

 

Walt Whitman, Canto de Mim Mesmo, Lisboa, Assírio e Alvim, 1992, p.141. 
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Introdução 

 

“Tudu gentis ta nasi libri y igual ku se dignidadi y ku ses diretu. Es nasi ku 

intelijensia y ku konsiensia y es debe tem pa kunpanheru spritu di morabeza” 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas 

de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 
fraternidade.” 

 

Tradução do artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos (segundo 

algumas regras gráficas adoptadas do ALUPEC) 

 

O estudo que agora apresentamos tem como finalidade desenvolver a temática 

da CML no sistema escolar português, especificamente em contextos, nos quais 

haja um grande número de crianças de origem caboverdiana que tenham como 

LM o CCV, e como L2, o P. 

Este trabalho é um movimento de indagações e de busca por respostas, nem 

sempre definidas, mas abertas para o acontecimento, é nossa ousadia cruzar 

mares e horizontes, lançar um olhar atlântico sob a africanidade/caboverdianidade 

patentes na escola portuguesa. 

Este projecto pretendeu desenvolver-se a partir da interpelação, problematização 

e teorização do terreno pedagógico, por intermédio duma focalização no P como 

LNM. 

Neste projecto de investigação/formação parece-nos extremamente pertinente 

analisar as formas de recurso ao CCV, LM, para uma investigação em torno da 

consciência contrastiva, AE, recorrendo às interferências feitas pelos Als, perante 

dois sistemas linguísticos similares em certos aspectos, posteriormente 

designados. 

Sendo esta investigação parte integrante do estudo relativo à DL, é nosso intuito 

demonstrar que a aprendizagem de uma língua é um processo educativo-

interactivo, com potencialidades de exploração pedagógico-didáctica.  
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O nosso estudo pauta-se, deste modo, pelo grande objectivo de descrever e 

interpretar uma realidade singular, como é a existente na EB1/ JI Cova da Moura, 

de grande multiplicidade étnico-cultural, daí termos consciência dos perigos 

existentes em englobar outros estudos neste, devido às especificidades inerentes. 

Um dos aspectos a ter em conta é a utilização de “mediadores culturais” 

(trabalhadores incorporados na comunidade escolar e que são parte integrante do 

bairro da Cova da Moura, de origens caboverdiana, são-tomense, guineense, 

entre outras, aproximando-se da língua e CM dos aprendentes) a fim de as 

crianças terem maiores possibilidades de tomarem consciência sobre as duas 

línguas que se vão cruzando no decorrer das suas aprendizagens e do seu 

quotidiano vivenciado. 

Pretendemos partir do afectivo e do cultural, analisar a cultura da criança e da 

escola, em traços gerais, permitindo observar certas emoções/atitudes da criança 

faceao contexto escolar, ao CCV e ao P, percebendo a importância das suas 

origens, da família neste contacto entre línguas. 

De todo o percurso constituinte da aprendizagem de uma língua (LM, L2 ou LE), a 

passagem à escrita é objecto de estudo, mediante um código linguístico, e as 

regras sociais e culturais do meio no qual as trocas linguísticas se efectuam. Daí 

notarmos a necessidade de estudar textos dos Als, as suas dificuldades, sentindo 

as suas necessidades advindas da sua LM, distinta da Língua de Escola. Deste 

modo, poder-se-á efectuar um tipo de abordagem próximo da AC de línguas, o 

CCV e o P, com o conhecimento da língua oral, materna dos aprendentes, de um 

modo reflexivo, metalinguístico. 

É nosso intuito, igualmente, estudar e sistematizar o fenómeno migratório 

português, demonstrando a forte presença caboverdiana em Portugal, e 

sobretudo na escola portuguesa. É assim que pretendemos explicar, de forma 

simplificada, como é crucial este estudo espelhando a realidade do panorama 

escolar português. 

O nosso trabalho consiste, pois, em desenvolver o conhecimento que o indivíduo 

tem sobre a sua própria língua e na sua habilidade em a regular e  a avaliar, 

tornando-se cada vez mais capaz de julgar, analisar e, eventualmente, corrigir os 
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desvios perante a norma, levando o aprendente a compreender o erro e a evitar a 

sua fossilização.  

Daí, o uso de actividades epilinguísticas, e posteriormente de actividades 

metalinguísticas. Igualmente, denota-se, neste campo, uma interdependência 

entre a CL da criança, a escrita e a linguagem oral. Aí, é de realçar que a AE 

interessa quando “denuncia” a presença da LM dos aprendentes, mediante um 

trabalho construtivo, em torno das produções dos aprendentes e das “marcas” da 

língua e da CM. Verificando, deste modo, quais as tarefas que mais contribuíram 

para a melhoria do desempenho das crianças na detecção do erro. Por exemplo, 

a consciência fonológica, ou o conhecimento acerca da estrutura sonora da 

linguagem, desenvolve-se nas crianças ouvintes e no contacto destas com a 

linguagem oral da sua comunidade linguístico-social. É na relação do aprendente 

com diferentes formas de expressão oral, com diferentes formas linguísticas às 

quais vai sendo exposto, que vai formando a sua consciência fonológica, no 

contacto com a sua L2, mas também com a sua LM. Se na aprendizagem da L2, 

os processos envolvidos diferem grandemente da aprendizagem da LM, tal como 

as diferentes habilidades linguísticas (falar, ouvir, ler, escrever), então é 

preponderante estudar de que forma a LM, interfere na aprendizagem da Língua 

Alvo, o P, como Língua de Escola, tendo em conta os erros oriundos de 

interferências da LM. Este processo determina compreender (“como se aprende” 

e ajudar o aluno a aprender de forma eficaz utilizando a sua interlíngua ou 

competência transitória), descrever e estudar a língua do aluno, perceber as 

causas do erro. Pretendemos relacionar o sujeito com as línguas e, igualmente, 

diferenciar a aquisição da LM, da aprendizagem de uma L2, tendo em mente que 

a aquisição é tida como um processo instintivo; e a aprendizagem como um 

processo intencional da língua, e igualmente o ensino de novas formas 

linguísticas, de um novo código linguístico. 

Apresenta-se uma análise às produções linguísticas e às reacções afectivas 

perante dois sistemas linguísticos, contrastando sempre que possível as duas 

línguas, notando os domínios de incidência de erros mais frequentes e retratando-

se o problema das competências demonstradas pelos sujeitos em situação de 

compreensão/ produção de enunciados. 
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O problema baseia-se numa realidade escolar, com um elevado número de Als 

imigrados, estrangeiros e ex-emigrantes integrados, que não contempla o ensino 

bilingue nem a existência de materiais especializados, e que transparece a 

diferença real entre mundividências e diferentes graus de contacto com a cultura 

típica da vida escolar. É, a nosso ver, a necessidade de um novo olhar, de uma 

nova reflexão perante a incontestável riqueza humana da diversidade linguística, 

com o desenvolvimento de formas integradas e integradoras de professores e de 

Als de qualquer origem, tudo isto imerso na compreensão, no duplo sentido de 

entendimento e de aceitação activa, sobre as línguas e culturas presentes na sala 

de aula. 

Propomos aprofundar e questionar a vertente da língua/ construção do mundo; e 

a vertente língua/ identidade pessoal e social. O Homem ao dizer aquilo que é, 

transmuta a realidade em mundo, o que o envolve e o acaba por moldar; ao dizer 

o que lhe acontece, transmuta a sua experiência em história pessoal e social. O 

pensamento verbal acaba por ser um processo histórico de características 

culturais. Assim sendo está presente uma inter-conexão entre linguagem, 

pensamento e construção do mundo. 

Pretendemos direccionar a grande temática do sujeito/ língua e mundo, na área 

da Didáctica do PLNM. 

Ao procurarmos um título adequado às nossas intenções foi deveras complicado 

determinar o nosso estudo em poucas palavras que tivessem um carácter 

globalizante e ilustrativo, tendo sido facilitado com a escrita de um subtítulo que 

cingisse mais o estudo investigativo. 

Queremos demonstrar ao longo das palavras escritas, integrantes deste estudo, 

que se considerarmos que um aluno de LM não portuguesa está incluído num 

currículo de P como LM, então as expectativas quanto ao desenvolvimento das 

suas competências linguísticas tornam-se pouco claras.  

 

Neste ponto é de destacar o QECR: 
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“(...)uma vez eu ofereci uma estrutura de parâmetros e categorias [contexto de 

uso, temas de comunicação, tarefas comunicativas e finalidades, actividades e 

estratégias comunicativas, processos de comunicação linguística, textos] que 

devem permitir que todos os envolvidos na aprendizagem, no ensino e na 

avaliação das línguas considerem e explicitem, em termos concretos, tão 

pormenorizadamente quanto desejarem, aquilo que esperem que os aprendentes 

sejam capazes de fazer com a língua e aquilo que tenham de saber para 

conseguirem agir.”  

Neste quadro também estão presentes os erros, mesmo admitidos na oralidade: 

“Usa correctamente algumas estruturas simples, mas comete ainda erros básicos 

sistematicamente.” É de notar que, por vezes, estamos perante metodologias 

particulares de ensino diferenciado, baseadas no diagnóstico de cada caso 

específico.  

Em relação a uma possível hipótese a colocar, destaca-se a seguinte, que terá 

múltiplas respostas, de carácter progressivo, ao longo do nosso trabalho: 

 As línguas em contacto CCV (LM) e P (língua de aprendizagem), e a AC daí 

decorrente proporcionam ao aprendente uma multiplicidade de saberes, o 

desenvolvimento a nível linguístico, afectivo, cultural, sobretudo se houver 

reflexão e conhecimento sobre as línguas, nas possíveis interferências 

efectuadas. 

Torna-se necessário fazer o desdobramento do problema (questão cerne da 

investigação) em questões mais específicas ou, em alternativa, uma discussão de 

como se procurará responder ao problema. 

• Qual o papel (a nível linguístico, afectivo, cultural) que a LM (CCV) 

desempenha na aprendizagem do P? 

• Qual a influência da LM e da CM na aprendizagem do P, nos Als 

caboverdianos? 

• Como se desenvolve a CML do aluno de origem caboverdiana partindo da 

análise comparativa entre o P e o CCV?  
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Tendo em conta o panorama da DL, em Portugal, e ainda o insuficiente estudo na 

área da DLNM e posterior reformulação actual do sistema educativo, decidimos 

enveredar por este campo, não descurando a definição de Didáctica: 

 “(…) disciplina teórica-prática, integradora de saberes pluri-disciplinares, 

interpretativa (porque espaço de descrição/explicação do ensino/aprendizagem), 

exploratória (porque espaço de reconstrução do saber pedagógico) e que deve 

promover um ensino analítico e reflexivo (enquanto espaço de teorização pessoal 

obre o ensino/aprendizagem, mais do que de ensinamento de quais as normas de 

um bom ensino).” (Andrade, Moreira, Sá, Vieira, Araújo e Sá, 1994: 21) 

É importante realçar objectivos de uma DL, tais como: o que comunicar; como 

ensinar; como tornar possível o sucesso escolar, formativo, linguístico e 

pragmático; proporcionar interacção, participação, comportamentos e atitudes. 

Na área da DL há inúmeras vertentes de futuros trabalhos, a desenvolver, daí 

termos caminhado em direcção aos Als, enquanto sujeitos em formação. Este 

estudo depreende-se com a aprendizagem de uma LNM, neste caso o P, a Als de 

origem caboverdiana. O campo da DLNM está num estádio evolutivo, 

acompanhando as exigências de uma sociedade em constante mutação, 

esperando cada vez mais e melhor dos sistemas educativos já construídos ou por 

construir e/ou reformular, permitindo uma ideia mais completa e consistente da 

cultura total ou semi-total de uma dada comunidade. 

Em relação à indicação dos principais objectivos, esta denota ser importante, a 

fim de tornar significativo e fundamentado este estudo. São objectivos primordiais 

deste estudo: 

o Analisar a partir das entrevistas aos Als de origem caboverdiana e dos textos 

por eles produzidos, a relação entre LM e CM na aprendizagem de uma L2 

(P). 

o Interpretar nos produtos escritos dos Als a presença da LM e as 

interferências na L2.  

o Contribuir para que no sistema escolar português, se implemente, cada vez 

mais, actividades contrastivas e de reflexão sobre as línguas em contacto, 

que se cruzam na sala de aula, neste caso: o P e o CCV. 
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Em síntese, dada a complexidade e a multiplicidade de factores que determinam 

o nosso objecto de estudo, abordaremos diversas temáticas que suportarão um 

“novo olhar” perante o ensino/aprendizagem do P, como L2, contudo temos em 

mente que pelo nosso posicionamento metodológico adoptado (análise de caso) o 

nosso estudo será restrito só à realidade acima mencionada. Todavia, 

constatamos que foi a melhor opção metodológica, tendo em conta a gestão do 

tempo que tínhamos para nosso usufruto. 

Passaremos a explicitar e a justificar a estrutura do trabalho, que terá como 

primeiro capítulo: imigração e integração no país de acolhimento, partindo da 

imigração em Portugal e direccionando o foco para a imigração caboverdiana, e 

posteriormente focando a criação de identidades minoritárias. O segundo capítulo 

será respeitante às línguas em presença: P e CCV, o terceiro capítulo será sobre 

a CML e a conceitos inter-relacionados com a mesma. O quarto capítulo 

concernará a escrita e a sala de aula como aula de línguas. O quinto capítulo 
estará interligado com o contexto de intervenção, composição e descrição do 

corpus, e à interpretação dos resultados. Serão depois tecidas as conclusões 

globalizantes e interventivas e algumas recomendações. Parece-nos haver um fio 

condutor entre os capítulos que os interligue, justificando as nossas opções de 

estudo, metodológicas e assertivas. 
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Capítulo I- Imigração e Integração no País de Acolhimento 

 

1- Diante da diversidade: imigrantes 

Há múltiplas formas de imigração: de massas, repentinas, lentas, pacíficas, 

guerreiras, conflituosas, amistosas, invasoras… E tudo se traduz numa procura 

incessante de oportunidades, melhores rendimentos, recursos disponíveis, e uma 

diferença considerável de salários e de condições de vida entre dois países. E 

havendo imigração, há processos de aculturação e miscigenação, num confronto 

permanente de culturas e de civilizações, do qual resultam mestiçagem, 

progresso, mas igualmente, racismo, xenofobia, violência, exploração, 

segregação e opressão. Mas não só isso, também enriquecimento mútuo, 

renovação de energias, reforço da vitalidade demográfica, maior conhecimento do 

mundo e da humanidade. 

Antes de expormos dados mais recentes é relevante fornecermos uma série de 

informações mediante a evolução da imigração.  

A imigração proveniente dos países africanos de expressão portuguesa foi 

crescendo, e intensificou-se nos anos 90, devido a processos de libertação 

identitária e política, mas igualmente de globalização económica, com a 

necessidade de importação de mão-de-obra, que viabiliza uma sociedade de 

acolhimento de tensões sociais e interétnicas. 

Esta evolução, nas décadas de 80 e 90 caracterizou-se por uma consolidação da 

imigração africana, bem como por uma diversificação das origens da população 

estrangeira (novo impacto da imigração europeia e brasileira; pequenos fluxos de 

imigração “indiana” e chinesa). Posteriormente houve o crescimento da imigração 

do leste europeu. 

Nos finais dos anos 90, os imigrantes chegados a Portugal, eram oriundos dos 

países de Leste: Ucrânia (50.499), Moldávia (10,221), Roménia (8.815) e Rússia 

(6.015), bem como da Ásia central (sobretudo Cazaquistão), segundo dados 

recolhidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Estes valores, devido 

sobretudo ao encerramento das fronteiras, nos últimos anos, dos países do norte 
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da Europa, e igualmente, da franca expansão da construção civil, em Portugal, 

havendo uma necessidade crescente de mão-de-obra. 

 “Em 1996, após mais um processo de regularização da presença estrangeira em 

Portugal, segundo Machado (1994), ocorreu um significativo aumento geral de 

presença estrangeira para um período considerado de dez anos- 1986/1996- e 

observou-se que 70% eram dos PALOP, o que fazia com que os africanos legais 

fossem, só eles, mais de metade do total da população estrangeira. Ainda assim, não 

era possível se saber quantos migrantes ilegais ficaram por recensear.” (Gusmão, 

2004: 89) 

Em 1999, segundo Pires (2002) eram seis as nacionalidades representadas por 

mais de 10.000 residentes, dos quais 63% eram estrangeiros: 23% 

caboverdianos; 11% brasileiros; 9% angolanos; 7% guineenses; 7 % britânicos e 

6% espanhóis. A maioria dos estrangeiros com autorização de residência vivia na 

área metropolitana de Lisboa, e em menor número na zona algarvia, polo de 

atracção turístico. Os estrangeiros oriundos dos países africanos estavam 

concentrados nos distritos de Lisboa e de Setúbal. No caso destes imigrantes 

tratava-se de imigração laboral, daí fixarem-se nas zonas urbanas, nas quais 

havia o recrutamento de mão-de-obra barata, relativa à construção e obras 

públicas.  

O  grande "boom" da imigração ocorreu a partir de 1999 e só em 2003 é que 

abrandou. Por se constatar um elevado número de estrangeiros em situação 

ilegal, portanto sem papéis e sem a sua situação regularizada, em Janeiro de 

2001 foi lançado um processo de legalização extraordinário, contudo não houve 

melhorias significativas, devido à contínua entrada de novos imigrantes, 

nomeadamente do Leste da Europa, Brasil e de África (Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, etc). 

Em Maio de 2002, o total de imigrantes legalizados era de 388.258. No final do 

ano passou a ser de 438.699. A situação tornou-se, deste modo, extremamente 

difícil de controlar, sobretudo devido à acção das redes de imigração clandestina. 

Outro factor relevante é a simplificação dos processos de naturalização para a 
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primeira geração e automática para a segunda, tal como enuncia Barreto (2002), 

no seu trabalho. 

Segundo dados disponibilizados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 

em Fevereiro de 2004, a maior comunidade imigrante, em Portugal era a 

ucraniana (65.155), seguida da brasileira (64.711), da caboverdiana (62.766) e da 

angolana (34.267). 

 

2- Portugal: País de Acolhimento 

Portugal debate-se como País de Acolhimento, devido a factores 

macroestruturais num contexto próprio de globalização e de transformação social, 

a nível europeu e mundial; mas também (e não só de entrada no espaço 

europeu) de carácter regional e local. 

É necessário um controlo dos movimentos migratórios, com fixação do número 

permitido de entrada de imigrantes, a sua legalização imediata (ao nível da 

residência e do emprego), com favorecimento da reunião de famílias nucleares de 

uma ou duas gerações, de modo a que a aprendizagem da Língua Nacional seja 

efectuada em escolas integradas.  

Assim sendo, é deveras importante o desenvolvimento de políticas e mecanismos 

que promovam a integração cultural, económica e social dos imigrantes, de forma 

a aproximá-los dos padrões culturais vigentes do País de Acolhimento, sem haver 

segregação urbana ou criação de “bairros étnicos”. 

Outrora, Portugal servia de porta de entrada para uma Europa que galopava 

fervorosamente para um mercado de trabalho ambicioso, importando mão-de-

obra em grande escala. Actualmente, nesta era de globalização, deparamo-nos 

com a especulação imobiliária e financeira, que se torna insuficiente para os 

imigrantes africanos. 

Muitos africanos migrantes são portadores de nacionalidade portuguesa, 

enquanto outros, que mesmo nascidos em Portugal, não são reconhecidos como 

portugueses ou como nacionais. Analisar esses caminhos, de inserção social, 
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económica e cultural dos africanos-portugueses, ou luso-africanos, num País de 

Acolhimento, é importante a fim de estudar a dupla exposição e condição de ser e 

não ser português. A análise diz respeito à diáspora do eu e do outro, à reproução 

social do sujeito negro, às desigualdades do meio social e à questão identitária. 

Os caminhos de integração e participação na sociedade não são lineares. 

 

3- Imigração, escola e integração 

A imigração supõe mobilidade, e neste fenómeno é preponderante que se consiga 

o respeito pelas diversidades, criando uma inter-acção étnica, instrumentalizando 

a cultura enquanto fenómeno social. Tal como disse Fernando Pessoa “A minha 

pátria é a língua portuguesa!”, mas é necessário repensar a vivência diferenciada 

da cultura das populações, estudando o binómio africanidade e crioulidade. 

Mas se imigração supõe mobilidade, supõe igualmente pertença a culturas, a 

línguas, a povos, não é um processo em nada homogéneo. O cerne da questão 

encontra-se na democracia, na igualdade, na justiça, na dignidade. Não poderá 

haver democracia, ou esta está em perigo quando uma parte sofre de 

marginalização sistemática. “O sonho mais genuíno dos imigrantes é o de “ter 

direito a ter direitos”. (Ba, 2004: 25) 

As migrações fazem parte do nosso panorama social, hoje em dia. As migrações 

revelam um agravamento das condições económicas, em grande parte da 

população humana mundial. Um dos destinos mais procurados é a Europa, pelas 

condições económicas que fornece, e mesmo pelas ligações históricas que foi 

estabelecendo com outros povos, ao longo dos tempos. Com a chegada de novos 

cidadãos, ficou acentuada a heterogeneidade em Portugal. Com a diversidade 

presente nas escolas portuguesas, o Ministério da Educação reconheceu o P 

como L2 (art. 8º do DL nº6/2001, de 18 de Janeiro). 

A escola denota, assim, ser o locus privilegiado de acesso e composição a uma 

população, e uma agência fundamental de formação, actuante no processo de 

socialização e definição de sujeitos sociais. 
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A educação pressupõe a escolarização da criança, relativamente à escolarização 

as dificuldades que surgem são os sistemas escolares, o conteúdo dos 

programas, a avaliação da criança, a cultura e a língua, divergentes do país de 

origem, para o país de acolhimento. 

Fazendo da educação um desafio como prática e como teoria, a escola é 

marcada por uma multiplicidade étnico-cultural, envolvendo diferentes sujeitos, 

agentes, agências e instituições, possibilitando uma ordem social baseada na 

igualdade e na tolerância. Começa-se a consolidar a necessidade de uma 

Educação Intercultural, que dê conta duma realidade social formada por 

imigrantes e seus descendentes, e de todas as plausíveis atitudes advindas de 

processos xenofóbicos e racistas do mundo europeu. 

Alguns factores acabam por dificultar a integração das crianças oriundas de Cabo 

Verde, pois se por um lado a criança deve dominar a LM, por outro lado como os 

dois sistemas linguísticos são semelhantes nalguns aspectos, a criança vê a sua 

aquisição de conhecimentos bloqueada, em certos casos, por fazer algumas 

interferências da sua LM: CCV, na língua oficial e escolar: P. 

A língua oficial é a que é utilizada pelas instituições do Estado, na relação com os 

outros países. A língua nacional é a língua falada em território nacional. Para a 

escolha da língua oficial sobressaem as considerações ideológicas, políticas, 

sociais, por vezes económicas e linguísticas. 

Para tal há diversos níveis: o nível de selecção, de escolha de uma variedade 

particular de uma língua ou dialecto que se considera mais prestigiosa; o nível de 

codificação ou estandartização, no qual todos os falantes tenham acesso e 

partilhem o mesmo material e as mesmas utilizações linguísticas; o nível de 

elaboração funcional, relacionado com um longo período de dominação; e o nível 

de aceitação e de difusão, em que o falar se adapta às necessidades dos falantes 

e ao grupo social ao qual é destinado. 

Com as histórias que temos com os outros povos, reinventa-se a própria história, 

molda-se a realidade às gentes que aqui vivem. A história rege-se pelos 

encontros e desencontros entre Portugal e os diversos países africanos, em solo 
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português e em solo africano, a um passado de colonização e a um presente de 

imigração africana na escola portuguesa. 

“A partir do encontro com esse outro, pode-se afirmar que Portugal se fez 

duplamente sujeito de reconhecimento e sujeito de apropriação, enquanto a África 

se tornava mero objecto de reconhecimento e objecto de apropriação.” (Gusmão, 

2004: 71) 

Por vezes, a criança depara-se com uma crise de identidade, provocada por 

conflitos linguísticos, culturais, históricos e mesmo psicopedagógicos, o que se 

poderá traduzir em falta de motivação, comportamentos de risco, no absentismo, 

no fraco aproveitamento escolar. 

 

4- Imigração e criação de identidades minoritárias 

Em relação às práticas sociais, à descontinuidade no plano ideológico e no que 

concerne os governos nacionais, é de realçar o plano da língua, no qual o P e o 

crioulo são vistos como fenómenos de afirmação e de integração local e mundial. 

Em África, a questão da língua interliga-se com a questão étnico-racial dos 

grupos, demonstrando a presença de particularidades somáticas e culturais, 

criando posicionamentos de discriminação e de racismo, mesmo no interior da 

própria África. 

Ora, no seio do multilinguismo, há uma panóplia de processos identitários 

múltiplos e complexos, com clivagens e divisões patentes e fragmentárias duma 

realidade histórico-social. 

Na própria definição de identidade étnica minoritária depreende-se a presença de 

uma possível minoria étnica, problemática. Os critérios de identidade étnica 

tornam-se subjectivos, passando pela demonstração de alguns marcadores 

corporais e culturais distintivos, passíveis de se tornarem marcadores físicos 

relevantes, associando-se a uma tradução de práticas xenófobas e racistas.  
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“...Saiba que as identidades dos grupos são provisórias e construídas na História e 

que as identidades dos indivíduos são compósitas, porque as pessoas são várias 

coisas ao mesmo tempo, também sei que na política concreta às vezes os grupos 

excluídos precisam de ser estrategicamente essencialistas.” (Almeida, 2001: 10-

15) 

Nos países de acolhimento a identidade étnica é "construída" a partir de 

processos de interacção social, no caso de imigrantes em países europeus, 

provenientes do continente africano, a cor da pele propaga-se como um marcador 

físico relevante. O que não acontece, se analisarmos, no caso dos outros 

imigrantes de leste, que são vistos como semelhantes e com um nível económico 

e cultural idêntico ou superior ao nível geral do país de acolhimento, Portugal. 

Estes imigrantes não são “apelidados” de minorias étnicas, mas sim de 

estrangeiros, sem o tom perjorativo, por vezes presente. 

“O que não se pode escamotear é que há situações sociológicas que têm a ver 

com a emigração, a exclusão, a origem geográfica das pessoas, o que se 

caracteriza como grupo, e que em virtude dessa situação as pessoas têm formas 

de vida económica que estão oficialmente classificadas como crime.” (Almeida, 

2001: 10-15) 

De identidades próprias, de histórias singulares, um de pele branca, outro de pele 

negra, juntam-se vozes, emoções, acções, gestos, atitudes, em torno de línguas 

em contacto, de uma vontade necessária e extrema de repensar o outro, em 

olhares que se cruzam num Atlântico imenso, imerso de novas vontades, de 

velhos sonhos. 

“São muitos e complexos os novos problemas e as novas perspectivas que esta 

situação de “país de acolhimento” pode trazer. A pluralidade cultural, étnica e 

religiosa está a construir-se, pela primeira vez em vários séculos. Criam-se, dentro 

do território nacional, fenómenos de aculturação, a que os portugueses estavam 

apenas habituados no estrangeiro. Os traços, reais e mitológicos, da identidade 

nacional estão em causa: pessoas e grupos perdem, renovam ou alteram as suas 

referências e valores em contacto com outras culturas. São processos de 

substituição, de confronto, de conflito, de desenraizamento e de miscigenação 

relativamente inéditos em Portugal.” (Barreto, 2003: 260-283) 
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As migrações são potencializadoras de encontros e contactos entre indivíduos, 

complexificando a convivência entre diversos grupos, com diferentes línguas, 

culturas, religiões, nem sempre sendo harmoniosa. A cultura de um grupo social é 

uma negociação dos sentidos, espelhada pela cultura do outro, é uma autocriação 

suplantada numa trajectória histórica . 

A comunidade caboverdiana apresenta um perfil sócio-cultural particular, até pela 

sua permanência antiga e estável em território português. 

 “Com efeito, a aculturação intencional por parte de alguns elementos desta 

comunidade não tem tanto a ver com a rejeição dos valores da cultura dominante 

por considerarem que estes lhes permitem ter acesso a um estatuto social mais 

elevado na sociedade portuguesa.” (Albino, 1994: 14) 

Muitas vezes, a comunidade caboverdiana, e os descendentes de segunda 

geração são referidos como um exemplo de uma minoria étnica fortemente 

marcada pelo processo de aculturação e pela sociedade portuguesa. 

“Mesmo quando nascidos em Portugal ou tendo toda a vida vivido em contexto 

português, com nacionalidade ou sem nacionalidade, todos se tornam 

«imigrantes» e «estrangeiros» e, se negros, «africanos».” (Gusmão, 2004: 111) 

É de notar que as cidades e os imigrantes são indissociáveis, novas formas de 

marginalidade, de exclusão e pobreza se avizinham, e a intensa mobilidade de 

amigos e conhecidos forma uma das muitas redes de comunicação entre os que 

estão em Portugal e os que vivem em África. 

 

5- Bairro: local de identidades 

O imigrante ao ver-se como condição temporária, sente Portugal não como lugar 

de destino, mas como lugar de passagem, e ao chamar novos familiares, velhos 

amigos, readapta-se, a si e à sua forma de viver, de ser e de estar em Lisboa, em 

Portugal. A família africana, nem sempre é unida por laços de parentesco, mas 

também de parente por adopção, que não o consaguíneo. Em Portugal, país de 

acolhimento, ocorre a readaptação, possivelmente em situação de tensão, num 

bairro degradado, dado o número de familiares (parentes consaguíneos e/ ou 
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«fictícios»). Os portugueses vêem esses bairros degradados como uma nova 

realidade com a qual se deparam, alterando a sua visão quotidiana, propagando 

situações de risco, locus de marginalidade e de violência. Sendo a pobreza um 

problema social, é também uma exigência de compreender uma nova maneira de 

pensar e de interagir com o «outro». 

“O bairro é um local de pertencimento por excelência. Mais o que ser cabo-

verdiano, angolano ou qualquer outra coisa, ser do bairro define cada um e todos. 

[…] Cada bairro é então particular e único. O bairro como lugar é o que faz caber 

em seu limite um modo de ser no mundo, uma vivência imediata- o quotidiano- e 

um ordenamento simbólico específico que diz dele e dos que aí estão e vivem, 

portanto, um espaço cultural específico.” (Gusmão, 2004: 143) 

Este tipo de imigrante, é cedo «puxado» para o mundo do trabalho, com baixa 

qualificação, depara-se desde cedo com o abandono escolar, com problemas de 

integração social em relação a uma sociedade que não os acolhe 

«verdadeiramente». No bairro ainda sustentam o direito a sonhar, a conviver entre 

sujeitos sociais, em imensa diversidade cultural. 

 “O bairro torna-se o lugar onde criam e recriam costumes, hábitos e cultura de 

clara africanidade, de forte distinção e afirmação de si mesmos, mas também 

locus onde operam a imediatez, a falar de perspectiva, a marginalidade e a 

violência. Assim, não é raro o sentimento de negação e vergonha do bairro, em 

razão das imagens que a sociedade envolvente constrói com relação aos mesmos 

e que é reforçada pelos mass media, como cenário de tráfico, consumo de drogas 

e lugar de «bandidos»- lugar de gente perigosa, pretos e pobres.” (Gusmão, 2004: 

151) 

Se, por um lado, “para os cabo-verdianos, o mar, por mais que seja um limite, é 

«uma ponte e não uma separação», que os liga a muitos continentes, justificando, 

assim, o intenso processo migratório que os caracteriza.” (Gusmão, 2004: 129); 

por outro lado é no Bairro da Cova da Moura que muitos vivem rodeados de 

angolanos, guineenses, são-tomenses e portugueses. Para quem conhece este 

bairro, um pouco por dentro, sente-o como a décima primeira ilha de Cabo Verde, 

juntando-se às outras dez ilhas, em pleno continente africano, do outro lado do 

Atlântico.  



 
 

 17

A população caboverdiana deste bairro é uma população jovem, sendo a 

predominante a população não-activa, alguns destes estudantes, na maioria do 1º 

ciclo. A população activa distribui-se mediante o sector secundário (construção 

civil) e terciário (serviços de limpezas). 

O bairro da Cova da Moura é um bairro de habitat degradado, com construções 

de alvenaria, e tem sido nestes últimos anos pensado um processo de renovação 

para o mesmo, por parte de diversas entidades, tais como a Câmara Municipal da 

Amadora, a Junta de Freguesia da Buraca, a EB1 / JI Cova da Moura, entre 

outros. O bairro foi evoluindo desordenadamente, tendo sido outrora a Quinta do 

Outeiro, nos anos 60, precisamente.  

“O bairro desenvolveu-se sobretudo a partir de 1974, altura em que um terreno 

privado, que pertencia à Quinta, foi ocupado por populações portuguesas oriundas 

das ex-colónias, por ex-emigrantes portugueses e por imigrantes cabo-verdianos. 

A presença africana é muito forte. É um bairro jovem e estima-se que ¾ da sua 

população se tenha fixado a partir de 1977.” (Albino, 1994: 18) 

Sendo um «quarteirão» africano, reveste-se de pequenas construções, anexos 

com áreas mínimas, feitas com base noutra construção. Esta vontade de 

privilegiar o espaço exterior no «quarteirão» africano relaciona-se com a cultura 

africana, contrastando em grande escala com o «quarteirão» europeu que não dá 

usufruto de ordem prática a esse espaço.  

Quem viajar até Cabo Verde, por exemplo a Mindelo, na Ilha de São Vicente, cedo 

percebe que a Cova da Moura é à imagem daquele espaço, de um território 

africano, de ruas apertadas, áridas (na Cova da Moura substituídas por um 

alcatrão manchado de nódoas quotidianas), casas ainda em contrução, crianças 

descalças, mulheres carregando iguarias na cabeça (ainda são visíveis alguns 

hábitos: pilar o milho, trançar o cabelo, jogar ao oril, jogo tradicional africano), e a 

vontade incessante de “buscar água” para colmatar a falta do bem mais precioso 

que se tem. 

 “O arquipélago de Cabo Verde está presente nos diferentes nomes das ruas e 

becos que constituem o quarteirão ‘africano’. Até mesmo o agrupamento das ilhas 

não foi esquecido; a habitual divisão entre Barlavento e Sotavento foi também aqui 

reproduzida. Tendo em conta as fortes relações de parentesco e de solidariedade 
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presentes na comunidade cabo-verdiana não é de estranhar que, no interior do 

bairro, estas diferenças regionais tenham sido respeitadas; de um lado, os nomes 

de lugares e de ilhas do grupo de Barlavento (Rua de S. Nicolau, Travessa de S. 

Vicente, Rua de Santo Antão, travessa do Sal) marcam a área onde reside a 

população oriunda dessas mesmas ilhas; do outro, os nomes de lugares e ilhas de 

Sotavento (Beco de Santa Catarina, Rua da Ilha Brava, Travessa da Praia, Beco 

da Boavista) marcam a área onde reside a população oriunda desses lugares.” 

(Albino, 1994: 20) 

Nos media tem havido algum exagero relativo a este bairro, expondo pleonasmos 

sucessivamente, que há certos problemas, isso há, mas são por eles demasiado 

enfatizados, seja pela violência, pela marginalidade, pela droga, pelos roubos, ou 

pelas mortes, tudo num parque habitacional deveras degradado. O elemento 

sensacionalista distorce a realidade e complica a verdadeira integração das 

chamadas minorias étnicas. Contudo, os media também noticiam acontecimentos 

político-culturais, como foi no caso da legalização dos imigrantes clandestinos. 

Contudo, quem sabe, lá vive, ou lá trabalha percebe que muitos dos motins e dos 

problemas diários são causados pela gente que lá entra, elementos exteriores ao 

bairro. 

Embora esta comunidade radicada neste espaço interaja com a sociedade 

portuguesa, em nosso entender, não deixa de existir um movimento de 

guettização, com uma conflitualidade latente, pois, na realidade, só lá entra “sem 

problemas” quem eles querem que lá vá, os “outros” são convidados a sair até 

“para o seu bem”. E mesmo se tudo correr bem lá dentro, é difícil de esquecer 

uma mentalidade hostil já alimentada pela opinião pública. Mas quem 

verdadeiramente conhece este bairro sabe que é, na verdade, bastante rico, 

diversificado de gentes e vontades, há lá tanta gente interessante que torna o 

quotidiano uma investigação permanente. Neste bairro convivem raças diferentes 

e até se esquece da cor que se tem, pois de nada interessa quando a utopia é 

outra. 
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6- Novos dados de imigração 

Em relação ao relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do ano de 2005, 

e quanto ao acesso à nacionalidade portuguesa por naturalização, constata-se 

que as cinco nacionalidades mais representativas pertencem aos países que 

integram a CPLP, pela seguinte ordem decrescente: Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Brasil, Angola e S. Tomé e Príncipe, nacionalidades que integraram os fluxos 

iniciais de imigração para Portugal. As nacionalidades mais representativas que 

solicitaram prorrogação de visto são as mais expressivas que vivem em Portugal, 

espelhando a tendência para a reunificação familiar. Boa parte dos fluxos 

migratórios com destino a Portugal são constituídos por pessoas que chegam a 

Portugal a fim de se reunirem com os outros compósitos familiares. Esta 

tendência tende a manter-se, o que poderá indiciar um novo ciclo migratório, 

caracterizado pela consolidação dos núcleos familiares, o que já caracteriza os 

outros países tradicionalmente receptores de imigrantes. 

 

Tabela 1- Total de Imigrantes não comunitários + Cidadãos estrangeiros da 
União Europeia /Fonte: Serviço de Estrangeiros e de Fronteiras: Dezembro 
de 2005. 
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Relativamente à imigração, e tendo em conta a tabela acima exposta, podemos 

constatar que o maior número de imigrantes, em território português é relativo 

àqueles que são não comunitários, sendo de 148, 5% (variação 2000-2004). É de 

se referir o número crescente de cidadãos africanos e asiáticos em território 

português, sendo duas comunidades de grande expressão e importância, em 

Portugal. O número respeitante aos Cidadãos de Estados EU é significativamente 

menor, sendo de 31,1 %. 

 

Tabela 2- Evolução da População Estrangeira em Portugal entre 2001 e 2003 
/Fonte: Serviço de Estrangeiros e de Fronteiras: Dezembro de 2005. 

 

Nesta tabela e antes de uma breve análise, é de referenciar que «AP» se refere 

às autorizações de permanência, enquanto que «AR» simboliza as autorizações 

de residência. 

Em primeira instância, observa-se de imediato uma quebra nas concessões de 

«AP», um grande aumento nas renovações, portanto os cidadãos permanecem 

em território português, depois de ter sido concedida a Autorização de 

Permanência, e de seguida vão pedindo sucessivamente renovações da mesma. 

Em relação, às autorizações de residência, estas têm aumentado de ano para 

ano, bem como o total aditivo de «AP» e «AR». 
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Tabela 3- Nº de Imigrantes em Portugal por Distrito /Fonte: Serviço de 
Estrangeiros e de Fronteiras: Dezembro de 2005. 
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Os distritos com maior expressão de imigrantes são os seguintes: Lisboa 

(202.030), Faro (59.768), Setúbal (42.280), e Porto (32.314).  

Destaca-se aqui o posicionamento do distrito de Lisboa em relação aos outros, o 

número de imigrantes assim o justifica.  

Lisboa também tem praticamente o dobro de Autorizações de Residência 

(139.038), mediante o número relativo às Autorizações de Permanência (62.992), 

bem como o distrito de Setúbal que fica pelo número de 13.176 em realação aos 

«AP» e 29.104 de «AR».  

Nos distritos de Faro e do Porto, os números são mais parecidos, sendo maior 

diferença no primeiro distrito enunciado («AP»- 23.840 e «AR»- 35.928).  

Através desta tabela realça-se a procura pelos imigrantes de cidades bastante 

urbanas, localizadas no litoral, com zonas portuárias, zonas comerciais e maiores 

possibilidades de responder às suas necessidades económicas, sociais e na 

esperança de obter melhores condições de vida e de trabalho. 
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Tabela 4- Nº de Imigrantes em Portugal por Nacionalidade /Fonte: Serviço de 
Estrangeiros e de Fronteiras: Dezembro de 2005. 
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Tendo em conta esta tabela respeitante ao nº de imigrantes por nacionalidade, em 

Portugal, reparamos que a tabela está dividida por continentes: África, Ásia, 

Europa, América, Oceânia. E no que se refere ao continente europeu o número 

total de «AP 2001-2004» é de 101.106 e de «AR 2004» é de 83.859. Em relação 

a África, o número total de «AP 2001-2004» é de 29.808 e de «AR 2004» é de 

123.093.  

No que diz respeito ao continente americano o número total de «AP 2001-2004» é 

de 39.054 e de «AR 2004» é de 45.161. Em relação à Ásia o número total de «AP 

2001-2004» é de 13.724 e de «AR 2004» é de 12.410. Da Oceânia chegam 

poucos imigrantes, o número total de «AP 2001-2004» é de 19 e de «AR 2004» é 

de 553.  

Chegam ao território português (pedindo autorizações de permanência), da 

Europa mais moldavos, da África mais caboverdianos, da América mais 

brasileiros, da Ásia mais chineses e da Oceânia são desconhecidos.  

Permanecem já com autorizações de residência, da Europa vindos da União 

Europeia, da África mais caboverdianos, da América mais brasileiros, da Ásia 

mais chineses e da Oceânia vindos da Apátridas.  

É de se destacar os números respeitantes aos caboverdianos, que na realidade 

têm um ímpeto de residir em território português, daí a diferença de «AP», sendo 

de 8.574 e de «AR», no qual o número é bastante expressivo: 55.590. 
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Tabela 5- Nacionalidades imigrantes não comunitários mais numerosas 
/Fonte: Serviço de Estrangeiros e de Fronteiras: Dezembro de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui comprova-se que, realmente, a comunidade caboverdiana é bastante 

numerosa em Portugal, sendo, em 2004, o número de imigrantes de 64.164, e 

não podemos esquecer que estes números dizem respeito apenas àqueles que 

têm a sua situação legalizada.  

Aliás, é de referir, neste âmbito que a EB1/JI Cova da Moura apoiou a Câmara 

Municipal da Amadora na legalização dos habitantes da Cova da Moura, sendo 

responsabilizada por esse processo nas imediações da escola, pedindo a que os 

familiares dos Als regularizem a sua situação, nesse espaço.  

Mais significativo é o número de imigrantes oriundos da Ucrânia (pela situação 

sócio-política), do Brasil (pela facilidade da língua; e por toda a situação sócio-
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económica no seu país de origem) e da União Europeia, muitos deles “velhos” 

emigrantes que regressam às suas origens, ao passado da sua história de vida. 

 

Tabela 6- Distribuição percentual de Imigrantes por Nível de Qualificação 
Académica, 2001 /Fonte: Serviço de Estrangeiros e de Fronteiras: Dezembro 
de 2005. 
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Aqui importa-nos referenciar a situação escolar dos imigrantes caboverdianos, 

que na maioria têm, a nível da sua qualificação académica, apenas o Ensino 

Básico, aliás os números não enganam, sendo de 19,5% os que não sabem ler 

nem escrever, 13,4% que sabem ler e escrever sem possuir qualquer grau, 58,5% 

que possuem o Ensino Básico, 7,1% que possuem o Ensino Secundário e/ou 

Médio, e 1,4% que possuem o Ensino Superior.  

Esperamos, neste caso, que cada vez se aposte na melhoria do ensino e na LM 

dos aprendentes para que os números mostrem outra realidade, maior instrução e 

uma vida académica mais longa, mais rica e diversificada, porque não com um 

bilinguismo funcional?! 

 

7- Situação escolar dos Alunos oriundos de famílias imigrantes 

Em relação ao relatório final, levado a cabo pelas entidades DGIDC, Min-Edu e 

IESE, e denominado de “PLNM- análise do inquérito no âmbito do conhecimento 

da situação escolar dos Als cuja LM não é o P” (2005), teve como amostra obtida 

1.150 registos relativos a escolas e 15.397 Als. Aproximadamente cerca de 80% 

dos Als não nasceram em Portugal. Destes, 55,2% encontra-se na área da 

Direcção Regional de Lisboa que abarca distritos como Lisboa e Setúbal, e 

concelhos como o da Amadora. 

 

Tabela 7- Amostra das escolas por concelhos 

Concelho Número de escolas 

Amadora 11 

Lisboa 60 
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Tabela 8- Aluno nascido em Portugal e cuja família não tem o P como LM vs 
Aluno não nascido em Portugal 

 Número de Als 

Aluno nascido em Portugal 3.225 

Aluno não nascido em Portugal 12.172 

Total 15.397 

 

Tabela 9- Aluno nascido em Portugal e cuja família não tem o P como LM vs 
Aluno não nascido em Portugal, por Direcção Regional de Educação 

 Direcção Regional de Educação de 
Lisboa 

Aluno nascido em Portugal 2.579 

Aluno não nascido em Portugal 6.725 

Total 9.304 (respeitante a 60,4% do nº total de 

Als) 

 

É de realçar que na área da Grande Lisboa, 1.914 Als nasceram em Portugal e 

que 4.190 Als não nasceram em Portugal. 

 

Tabela 10- Aluno nascido em Portugal e cuja família não tem o P como LM 
vs Aluno não nascido em Portugal, por concelho 

Concelhos Aluno nascido em Portugal Aluno não nascido em 
Portugal 

Amadora 269 402 

Lisboa 155 578 
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O inquérito que foi elaborado permitiu caracterizar a implementação de três tipos 

de medidas dirigidas aos Als que têm o P como LNM: projectos de literacia e 

interculturalidade; actividades de apoio (regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 

319/91 e Decreto-Lei nº 219/97); e actividades curriculares específicas para a 

aprendizagem do P (enquadradas ao abrigo do Decreto-Lei nº 6/2001). 

 As actividades de apoio existem em cerca de 70% das escolas públicas 

nacionais com Als que não têm o P como LM. Em relação às actividades 

curriculares específicas para a aprendizagem do P, estas são uma estratégia 

seguida por cerca de 46% das escolas, nas quais mais de metade abrange entre 

um a dez Als. 

No que concerne as medidas de apoio implementadas e dirigidas à integração 

escolar destes Als: PLNM (apoio em P como LNM), projectos, mediadores e 

tutores. O mediador “tem por função colaborar na integração de imigrantes e 

minorias étnicas, na perspectiva do reforço do diálogo intercultural e da coesão 

social.” (artigo 1º da Lei nº 105/2001) 

No ano lectivo de 2004/05, aproximadamente 67% das escolas públicas 

portuguesas têm entre um a dez Als cuja LM não é o P. Em média, menos de 1% 

desses Als abandonou a escola nesse ano lectivo, o que não parece ser 

significativo no panorama respeitante ao sistema escolar P. 

Relativamente ao perfil dos Als que não têm o P como LM, é de enunciar que o 

conjunto desses Als compõe-se maioritariamente por Als não nascidos em 

Portugal (cerca de 80%), enquanto que aproximadamente 20% nasceram em 

Portugal, mas alguns Als têm pais de outra origem que não a lusa.  
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Tabela 11- País de nascimento do aluno (quando o aluno não nasceu em 
Portugal) 

País de nascimento Nº de Als 

Angola 1.622 

Brasil 1.168 

Ucrânia 1.166 

França 1.028 

Cabo Verde 904 

Guiné-Bissau 812 

Total de Als inquiridos, não 
nascidos em Portugal 

12.172 

 

Tabela 12- País de Proveniência do aluno (segundo o país de nascimento do 
aluno ou o país de origem dos pais) 

 

País de proveniência Nº de Als 

Angola 2.085 

Cabo Verde  1.797 

Brasil  1.204 

Ucrânia  1.173 

Guiné-Bissau 1.140 

França 1.098 

Total de Als inquiridos 15.397 
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Tabela 13- País de nascimento do pai e da mãe (quando o aluno nasceu em 
Portugal e a sua família não tem o P como LM) 

País de Origem Pai Mãe 

Cabo Verde 32% 28% 

Angola 14,8% 15,3% 

Portugal 13,7% 12,7% 

Guiné-Bissau 11% 11,1% 

Moçambique 5,7% 6,2% 

São Tomé e Príncipe 4,5% 5,6% 

 

Para respeitar e valorizar a heterogeneidade cultural e linguística das escolas, é 

premente potenciar a igualdade de oportunidades de sucesso educativo e 

caracterizar a realidade, de modo a adequar as medidas e apoio e integração aos 

perfis das crianças e jovens que frequentam o sistema escolar P. 

Foi identificado um total de 80 línguas faladas pelos Als em contexto familiar. Dos 

Als que comunicam com os seus familiares usando os crioulos dos PALOP- 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, 31% fala o Kimbundo (língua de 

Angola). Com os colegas de escola, os Als falam maioritariamente o P (cerca de 

98%), enquanto que 5% comunica em crioulo de cabo verde e da Guiné-Bissau. 

 

Tabela 14- Língua(s) faladas em casa 

Língua Percentagem de Als 

P 68,7% 

Crioulos africanos 17,5% 

Ucraniano 6,4% 
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Inglês 4,8% 

Russo 4,3% 

 

Tabela 15- Língua(s) que o aluno fala com os amigos e colegas 

Língua Percentagem de Als 

P 97,8% 

Crioulos africanos 5,1% 

Inglês  2,3% 

Ucraniano 2% 

Russo 1,3% 

 

A maioria dos alunos fala o P em casa, respectivamente 68,7% dos Als inquiridos. 

Cerca de 17,5% Als falam, em casa, os crioulos africanos. 

Como língua de socialização, no contacto com amigos e colegas, 97,8% Als 

utiliza o P. É de notar que 5,1% Als falam os crioulos africanos. Neste estudo os 

crioulos africanos foram discriminados como: crioulo de Cabo Verde, crioulo da 

Guiné-Bissau, crioulos de São Tomé e Príncipe, e crioulos não-determinados. 

Tendo em conta o Projecto Diversidade Linguística na Escola (2003-2005), do 

Instituto de Linguística Teórica e Computacional, sob coordenação de Mª Helena 

Mira Mateus, Glória Fisher e Dulce Pereira, o número total de Als inquiridos foi de 

74595, em 409 escolas. Sendo 89 % Als portugueses, cerca de 66189, e 11% Als 

não-portugueses, 8406 Als. O número de nacionalidades foi de 75, sendo 66.189 

Als de nacionalidade portuguesa, seguido dos Als de nacionalidade angolana, 

cerca de 2577, e em terceiro lugar 1343 Als de nacionalidade caboverdiana. 

Quanto ao número de línguas faladas em casa, são 59, tendo 71576 Als, o P, 

seguido de 2992 Als, o CCV. 
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Síntese final 

A imigração é evolutiva, mutável em espaço e em tempo, determinada por vários 

factores: económicos, sociais, políticos, culturais, linguísticos. A imigração auto-

regula-se, contudo a precariedade do estatuto legal do imigrante provoca, ainda, a 

sedentarização clandestina. 

Os filhos dos imigrantes, apesar de terem nascido em Portugal, enfrentam 

problemas, no que concerne o tratamento de cidadão nacional, até mesmo pelo 

facto de enfrentarem a denominação de 1ª, 2ª, 3ª geração. Esta categorização 

tem dificultado  o diálogo intercultural e, atrasado o processo de inclusão social. 

Assim, é urgente a promoção de políticas de emprego, de segurança social e de 

educação para responder às necessidades específicas dos imigrantes. 

A imigração originária dos países africanos de expressão portuguesa intensificou-

se nos anos 90, houve igualmente, uma diversificação das origens: fluxos de 

imigração “indiana”, chinesa, do leste europeu. Em 2005 chegaram ao território 

portuguÊs grandes fluxos de moldavos, brasileiros, chineses, “indianos”, 

continuando a ser expressiva a presença da comunidade caboverdiana em 

território português, e mais concretamente no sistema escolar português. Cada 

vez mais, como pessoas, cidadãos, professores, devemos estar conscientes que 

o P não é a LM de muitos aprendentes, são várias as línguas faladas em casa, no 

bairro, na escola, em muitos espaços de saber, de socialização. 
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Capítulo II- Línguas em presença: Português e Crioulo caboverdiano 

 

1 - Crioulo caboverdiano 

1.1. - Conceito de crioulo 

Quando um pidgin começa a ser adoptado como LM por uma comunidade e as 

crianças a aprendem como primeira língua, designa-se como crioulo, ou seja, o 

pidgin foi crioulizado.  

Segundo Alan Baxter (1996), o crioulo é a “língua nativa que conduz à aquisição 

de uma 1ª língua com base num modelo de uma segunda língua defectiva (pré-

pidgin ou pidgin).”  No Dicionário de Termos Linguísticos (1992), crioulo, surge 

como uma “língua formada pela expansão e complexificação de um pidgin e que 

se torna a primeira língua de uma comunidade.” 

A formação de um crioulo é natural e universal, independente do espaço e do 

tempo. Podemos, no entanto, associar tipicamente o fenómeno crioulo, a sua 

difusão e até a sua designação à época dos descobrimentos e à colonização dos 

portugueses.  

“Cerca de 20 anos após a independência de Cabo Verde (1975) e a mais de 500 

anos da sua descoberta (1460), o Cabo-Verdiano, que foi um dos primeiros 

crioulos de base portuguesa que se formaram na costa ocidental de África como 

resultado dos múltiplos contactos linguísticos desencadeados pelos 

descobrimentos portugueses nos séculos XV e XVI.” (Pereira, 1996a: 551) 

No séc. XV, em Cabo Verde, eram notórios os variados dialectos do P: do norte, 

do sul, da parte insular, e mesmo os vários falares da costa ocidental de África. 

Santiago foi a primeira ilha a ser colonizada, logo seguida da ilha do Fogo. Por 

isso mesmo a ilha de Santiago é denominada como o berço da língua 

caboverdiana. Só depois de 1570 é que as ilhas de Santo Antão e de S. Nicolau 

começaram a ser povoadas, e apenas a partir do século XVII é que as outras 

ilhas passaram a ser habitadas. S. Vicente foi uma ilha que foi desde sempre 

habitada por diversos tipos de habitantes: de outras ilhas de Cabo Verde, dos 

Açores, da Madeira, e do Reino Unido (ingleses), logo com uma forte presença de 
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estrangeiros. É num contexto de pluralidade étnica, de diversidade dialectal, dum 

poderio demográfico do negro, e duma fraca formação académica por parte do 

dominador que o CCV teve condições para surgir. A finalidade primordial da 

dominação, foi mais económica do que cultural, mas em segunda instância surgiu 

uma cultura mestiça que teve como principal elemento eloquente a sua língua. 

A situação de contacto multilinguístico a que conduziram os descobrimentos 

favorecia o surgimento de pidgins nas várias partes do mundo onde se fixaram os 

portugueses. Os crioulos nasceram muitas vezes nas plantações onde havia 

escravos e em regiões onde os africanos de diferentes tribos apenas podiam 

comunicar através do pidgin usado na plantação. Denominam-se, assim, de 

crioulos exógenos – formados em situações de contacto entre populações 

emigradas – plantações. Um dos crioulos exógenos é o CCV.  

A língua dominante, que contribui com o léxico para a formação do pidgin e do 

crioulo, dá-se o nome da língua base. Assim, um crioulo como o caboverdiano 

diz-se de base portuguesa. 

Na época colonial, a língua caboverdiana era considerada como uma variedade 

regional do P (dialecto), mal falada e sem gramática, muito variável, instável e 

incapaz de transmitir ideias abstractas, o que fazia transparecer uma atitude 

depreciativa em relação às línguas crioulas e aos seus falantes.  

“…, num contexto sociohistórico de dominação, à imposição feita aos escravos de 

se entenderem com o colonizador da língua deste; contudo, apesar de terem 

criado uma língua que começou por ser de compromisso, mantiveram a sua 

coesão cultural através da própria estrutura dessa língua e dos conteúdos 

filosóficos que ela veicula.” (Duarte, 1998: 15)  

Nessa altura reportava-se a um grau de miscigenação cultural em Cabo Verde, 

contudo apesar dessa variação cultural, o crioulo é uma língua com unidade 

suficiente para o fim comunicativo entre os falantes das diversas ilhas. 

 “… o crioulo é uma língua conceptualmente distinta do Português, o que torna 

absurda a expressão “dialecto crioulo”, consagrada na época colonial e na 

terminologia pseudo-científica que, a partir do séc. XVIII, pretendeu pejorar as 

línguas dos povos colonizados com conotações que nada tinham a ver com 

linguística.” (Duarte, 1998: 16) 
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É de referir, que foi a partir do séc.XIX que começou a haver uma dignificação do 

crioulo, por entidades individuais, que iniciaram esta corrente de valorização da 

língua caboverdiana, por ter unidades e regras próprias. Esta língua é fruto de 

várias modificações e evoluções ao longo de cinco séculos, mantendo-se o 

contacto constante com o P que, ainda hoje, tem o estatuto de língua oficial. 

Apesar de o crioulo ter sido depreciado e até mesmo proibido nos lugares 

públicos, desde a independência que o crioulo é uma língua prestigiada em Cabo 

Verde, a par do P, e caminha-se para que o CCV se torne a par da sua língua 

base, uma língua oficial. 

“Defender o crioulo não implica o menosprezo pela Língua Portuguesa. Pelo 

contrário. Só o equilíbrio saudável entre as duas línguas baseado na compreensão 

das suas relações históricas, mas também dos seus limites linguísticos, poderá 

conduzir ao politicamente desejado e aconselhável bilinguismo funcional. Isto é, à 

capacidade de uso adequado de cada uma das línguas, consoante as situações. 

Defender o crioulo é, antes de mais, falá-lo. Falá-lo muito e bem. E isso os 

caboverdianos não deixam, como nunca deixaram, por mãos alheias.” (Pereira, 

1993: 36) 

Sendo assim, é de realçar algumas características particulares dos crioulos que 

os determinam como um grupo próprio nas línguas naturais: a simplicidade 

(menor conjunto de estruturas gramaticais e uma maior regularidade na 

gramática) e a gramática mista (resultante do contacto da língua de superstrato e 

das línguas de substrato). 

Em relação a teorias explicativas da origem do crioulo, são diversificadas, e umas 

de carácter mais geral do que outras.  

A teoria monogenética/relexificação específica que os pidgins e os crioulos 

espalhados um pouco por todo o mundo têm como origem um mesmo pidgin de 

base portuguesa, datado do séc. XV e, essa mesma língua franca, serviu como 

fundamento para relações comerciais, entre negreiros e mercadores. “Esta língua, 

que estaria relacionada com a Língua Franca Mediterrânea (Sabir), terá sido 

relexificada de acordo com o léxico de outras línguas europeias, e terá dado 

origem a actuais crioulos.” (Albino, 1994: 36) 
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A teoria do substrato africano, segundo Albino (1994), também denominada de  

afrogénese (Veiga, 1995), evidencia a relação entre as línguas de substrato, pois 

o contacto de línguas africanas com línguas europeias deu origem a crioulos da 

costa ocidental africana e das Caraíbas, reconhecendo-se neles diversas 

semelhanças. Assim, esta teoria situa a origem dos crioulos nas línguas africanas 

e na “interpenetração racial e cultural dos autores da crioulidade”. (Veiga, 1995: 

22). Foram percursores desta escola Lucien Adam e F. Prudent, surgindo nos 

finais do séc. XIX, e sendo reconhecida por alguns, como uma teoria simplista. 

A teoria da hipótese da fonte atlântica “explica as semelhanças existentes 

actualmente entre os crioulos atlânticos de base inglesa baseando-se na hipótese 

de todos eles terem tido origem num mesmo pidgin de base inglesa.” (Albino, 

1994: 43) É denominada por Veiga (1995) de eurogénese, datando do séc. XIX. 

Os crioulos são, deste modo, vistos como línguas-filhas das línguas-europeias, 

provindas do contacto intercultural inicial. Alguns autores crêem que embora 

tenham esta origem europeia, a construção morfo-sintáctica e semântica do 

crioulo tenha origem nas próprias ilhas e nos seus falantes. 

A teoria da variante regional europeia, segundo Albino (1994),  põe maior ênfase 

na língua de superstrato, continuando entre a língua europeia e os crioulos dela 

derivados, contudo esses crioulos tiveram origem numa variedade do francês 

náutico, numa altura de contacto de marinheiros com as populações locais. 

A teoria da gíria náutica, segundo Albino (1994),  remete para uma gíria náutica 

como base das línguas pidgin e crioulas, pois os tripulantes dos navios falavam 

diferentes línguas e dialectos e para se dar a comunicação entre todos, foi 

originada uma gíria própria que se tornou, mais tarde, num pidgin, LM de muitos. 

Estas são as chamadas teorias históricas, que têm o seu fundamento nas 

relações históricas e nos contactos entre populações locais, comerciantes, 

mercadores e marinheiros. Relativamente às teorias românticas, são as 

seguintes: teoria da aprendizagem imperfeita de uma segunda língua e teoria de 

“baby talk”, teorias universalistas, e teoria do contexto social comum/ 

desenvolvimento independente e paralelo. 
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Em relação à teoria da aprendizagem imperfeita de uma segunda língua e à teoria 

de “baby talk”: 

“(…) consideram que as línguas crioulas são sistemas linguísticos que resultaram 

da aprendizagem de uma segunda língua. A primeira teoria considera que a 

simplicidade existente nos crioulos é o resultado natural da aprendizagem de uma 

segunda língua, qualquer que ela seja; assim, esta simplificação ocorreria sempre 

que os aprendizes dessas línguas não tivessem pleno acesso à mesma. A 

segunda teoria propõe que terá havido uma simplificação consciente dos sistemas 

linguísticos europeus levada a cabo pelos próprios europeus quando estes se 

viram confrontados com o problema de comunicar com povos de outras culturas.” 

(Albino, 1994: 45) 

A crioulização pressupõe ligação de línguas, contudo quer nas línguas-base, quer 

nas línguas crioulas existe forma e substância tanto no léxico como na gramática, 

tanto nas expressões como nos conteúdos. 

A neurogénese, segundo Veiga (1995), também designada de teoria dos 

universalistas, segundo Albino (1994), remete para a capacidade inata do ser 

humano para a aquisição de uma língua, bem como para a existência dos 

universais linguísticos. É também referenciada, nesta teoria, a doutrina da 

“gramática inata” de Chomsky e a ideia do bioprograma apresentada pelo 

Bickerton que explica a semelhança patente nos crioulos, pela competência 

linguística inata, logo, universal, do ser humano. 

Segundo a teoria do contexto social comum/ desenvolvimento independente e 

paralelo: 

“(…) as semelhanças que existem entre os diversos crioulos podem ser explicadas 

por, na sua origem, terem estado presentes línguas que derivam de um mesmo 

ramo linguístico, o Indo-Europeu, e por condições físicas e sociais idênticas terem 

conduzido à sua formação. Deste modo, embora o desenvolvimento de cada uma 

destas línguas tenha ocorrido de forma independente, teria havido um paralelismo 

sócio-histórico nas condições que presidiram à sua génese.” (Albino, 1994: 46) 

É de realçar a interligação presente nas várias teorias, pois não há uma só que 

explique o fenómeno da formação dos crioulos, todas explicam um pouco do 

processo complexo de crioulização. Embora haja algo que as distancia um pouco 

mais, pois as teorias históricas realçam os universais linguísticos e o seu 
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contributo para a crioulização, e as teorias românicas dão maior ênfase, nesse 

mesmo processo, à influência das línguas de substrato. 

“(…) a tese que nos parece válida é aquela que coloca o nascimento do crioulo (o 

nosso) em Cabo Verde e o vê como resultado de uma dialéctica, num contexto 

plurilinguístico, em que o sistema, para o caso dos escravos, não era unitário, em 

parte por causa da diversidade étnica, prevalecendo no entanto uma premente 

necessidade de comunicação, tanto do ponto de vista social, económico, como 

cultural.” (Veiga, 1995: 22) 

“Nascidos e criados” no contacto com línguas dominantes, também os crioulos 

têm, geralmente, um destino efémero, em benefício das características linguísticas 

da língua assimiladora (descrioulização): perda dos próprios falantes; adopção de 

outras línguas socialmente mais acessíveis, funcionais e valorizadas.  

“A descrioulização se processa essencialmente pela introdução de formas 

fonética, morfológica e semanticamente idênticas às suas correspondentes 

portuguesas e está a afectar em primeiro lugar o sistema de tempo e a introduzir 

flexões de modo inexistentes.” (Pereira, 1993: 14)  

O léxico é uma das áreas mais vulneráveis à descrioulização pelas características 

do próprio léxico referencial, pelo facto dos falantes não terem presentes os 

limites lexicais das duas línguas, devido à inexistência de instrução em crioulo, ao 

sentimento de que há áreas temáticas para as quais faltam designações em 

crioulo, pela necessidade de dominar sintacticamente o P, à possibilidade de 

adaptação do léxico português à fonologia crioula. “Porque o filho branco da 

descrioulização traz em si a morte da mãe negra e duas línguas, como duas 

cores, são sempre maior riqueza que uma só.” (Pereira, 1991: 184). Tanto o P 

como o CCV corporizam a história de Cabo Verde, a cultura de um povo, 

moldando a forma de ser e de estar no mundo, de todos os caboverdianos. 

“(...), as duas línguas, a cabo-verdiana e a portuguesa, são intrinsecamente 

diferentes, pese embora o facto de mais de 90% do actual léxico crioulo ter a sua 

origem no Português dos sécs. XV e XVI. Do ponto de vista estrutural e semântico, 

porém, o crioulo é totalmente autónomo em relação ao P, a despeito da 

descrioulização que o atinge. Aliás, é essa autonomia que explica que o crioulo 

dos falantes monolingues mal tenha sido atingido pela descrioulização.” (Duarte, 

1998: 16) 
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Mas é em Cabo Verde que a língua é mantida e amada.  

“E apesar de encontrarmos variedades que sofreram aculturação e estão já muito 

próximas da língua de contacto, nomeadamente nas ilhas mais a Norte, de 

Barlavento, e em indivíduos com maior grau de instrução em Português, outras 

variedades, como as do interior da ilha de Santiago, mantém a estrutura 

diferenciada do crioulo mais antigo e mais fundo, no dizer dos próprios falantes.” 

(Pereira, 1992: 125) 

O CCV tem variedades regionais: a de Barlavento e a de Sotavento. Estas duas 

variedades têm divergências a nível fonético, lexical, bem como morfológico e 

sintáctico, com diferenças ainda de ilha para ilha. Na variedade regional de 

Barlavento estão presentes as ilhas da Boavista, do Sal, de São Nicolau, de São 

Vicente e de Santo Antão (havendo uma grande proximidade do crioulo de São 

Vicente com o P); e na de Sotavento estão patentes as seguintes ilhas: Maio, 

Santiago, Fogo e Brava.  

São os falantes das ilhas de Santiago e do Fogo que falam um crioulo mais 

“fundo”, denominado também de “basilectal”. A variedade de Santiago é 

reconhecida pela forte erosão fonética, própria das línguas de tradição oral. 

O crioulo das outras ilhas é denominado de “leve”, “acrolectal”, ou mesmo de 

“mariadu”. Contudo, faz parte do senso comum a noção de que o crioulo de 

Santiago é mais fundo do que o de S. Vicente (esta variedade de crioulo é mais 

permissiva, devido ao facto de ter havido a presença europeia no povoamento da 

ilha). As produções linguísticas acrolectais são as que sofrem mais interferências 

do P. Se a maioria dos falantes se exprime na variedade acrolectal, diz-se que 

está em fase avançada de descrioulização, portanto, de assimilação à língua de 

contacto. 

Quanto à língua caboverdiana é necessária a implementação do seu ensino 

formal, o seu reconhecimento do estatuto oficial e o alargamento do uso formal. É 

necessário que esta língua desenvolva um processo de normalização e de 

instrumentalização. Para se normalizar uma língua é preciso escolher uma 

variedade (regional, social, …) sendo esta o modelo padronizado, de modo a se 

tornar base para a instrumentalização (elaboração de gramáticas e de dicionários, 

definindo-se uma ortografia). 
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Em 1979 realizou-se o 1º Colóquio sobre a problemática do estudo e utilização do 

crioulo, em Mindelo, sendo objecto de reflexão teórica, tendo sido veiculadas 

questões de planificação e de política linguística. O crioulo deixou de ser sentido 

como dialecto do P, mas como língua, dotando-o de uma ortografia. Pôs-se assim 

em causa o velho mito de que o crioulo não tinha regras e que por isso tudo é 

possível.  

Em 1987, a então DGEX do Ministério da Educação da República de Cabo Verde 

produziu e deu início a um projecto denominado de: “Projecto experimental de 

alfabetização bilingue”. Tinha como base criar um conjunto de instrumentos 

linguísticos para a realização de um esboço de gramática, um léxico e uma grafia, 

sendo esse estudo, numa primeira fase, referente às ilhas de Sotavento, 

sobretudo à ilha de Santiago. Optou-se, assim, por uma variedade menos 

acrolectal, menos assimilada, combatendo, desta forma, a descrioulização. 

Até há muito pouco tempo atrás, o CCV não tinha uma grafia estandartizada e 

oficial, definida e decretada pelo governo e pela Assembleia Nacional. Pelo 

Decreto-lei nº67/98, de 31 de Dezembro foi aprovado a título experimental o 

ALUPEC/ um alfabeto unificado para a escrita da língua caboverdiana,tendo 

ficado à experiência durante um período de 5 anos. Em finais de Julho de 1999, 

aquando da revisão constitucional, o Governo foi incumbido de criar as condições 

necessárias à oficialização do CCV. 

 

2- Aprendizagem de uma Língua Segunda 

2.1 - Teorias e processos de aquisição de uma segunda língua 

A aquisição da L2 é um processo complexo constituído por um número 

significativo de variáveis. São várias as tentativas de teorização relativas à 

aquisição da L2, potencializadoras de novas pesquisas relacionadas com a 

natureza da linguagem, da aprendizagem e mesmo da comunicação. São 

inúmeros os estudos para diferenciar aquisição de aprendizagem, em relação a 

uma LM e a uma L2. 
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“The differences between the two are obvious but not for that reason easy to 

explain; that the learning of the mother tongue is inevitable, whereas, alas, we all 

know that the learning of mother tongue is part of the whole maturational process 

of the child, while learning a second language normally begins only after the 

maturational process is largely complete; that the infant starts with no overt 

language behaviour, while in the case of the second language learner such 

behaviour, of course, exists; that the motivation (if we can properly use the term in 

the context) for learning a first language is quite different from that for learning a 

second language.” (Corder, 1981: 6) 

Partindo da perspectiva linguística de Chomsky, surge a teoria da Hipótese 

Universal.  

“The Universal Grammar model claims that principles and parameters are built-in to 

the mind. Learners do not need to learn structure-dependency because their minds 

automatically provide it for any language they meet.” (Cook, 1991: 117) 

Chomsky tende a trabalhar com a língua orientada para a competência, afirmando 

que as crianças são seres portadores de um mecanismo de aquisição da 

linguagem, assim, programadas para descobrir as regras da língua. O linguista 

propõe assim a Gramática Universal, comum a todas as pessoas, regida por 

princípios e regras, semelhantes em todas as línguas.  

Na aquisição de uma L2 pode haver o não acesso à hipótese, entendendo-se que 

a Gramática Universal não influencia a aquisição da L2 ou por entender-se já ter 

passado a idade crítica para a aprendizagem. O tipo e grau de acesso a essa 

hipótese interliga-se com a influência e semelhança das línguas em contacto, da 

maturidade cognitiva e das necessidades do aprendente. 

“Many linguists are convinced that the child learns the first language by encountering 

actual sentences of the language. But second language learning is different. The bulk 

of the evidence indeed comes from sentences the learner hears- positive evidence 

from linguistic input. But the learner also has the first language available. Negative 

evidence can be used to work out what does not occur in the second language but 

might be expected to occur if it were like the first.” (Cook, 1991: 117) 

Esta teoria centra-se na linguagem e na mente humana, sendo a linguagem o 

conhecimento nas mentes individuais, e a própria Gramática Universal influencia 

a língua que está a ser aprendida pelo sujeito. Essa aprendizagem é centrada em 
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valores e parâmetros e na aquisição de items lexicais, não se adquirindo 

princípios. 

Surgem modelos opostos à Gramática Universal, como o do Modelo Competitivo 

(desenvolvido por Brian MacWhinney) reconhecendo a linguagem como um 

processo dinâmico, com base na comunicação, e não num conhecimento estático. 

“The main key to language is communication; ‘the surface connections of natural 

languages are created, governed, constrained, acquired, and used in the service of 

communicative functions’.” (Cook, 1991: 120) 

Sempre que o sujeito quer comunicar, fará uso da sua linguagem mediante quatro 

aspectos: a ordem das palavras, o vocabulário, a morfologia e a entoação. O 

sujeito só poderá fazer um número limitado de coisas, e  quanto mais uso fizer do 

vocabulário, menor será o uso em torno da morfologia, e quanto maior for a 

atenção centrada na morfologia, menos atenção terá perante a entoação, e assim 

sucessivamente, resultando uma certa competição em torno dos aspectos 

mencionados, em uso em diferentes línguas. 

Este modelo relaciona-se com o behaviorismo, com o impacto da interacção com 

os outros na aprendizagem de uma língua, controlados com base numa situação 

social e situacional. A linguagem é um processo a diferentes níveis e envolve a 

prática do aprendente. 

Surgiram, igualmente, modelos com as duas componentes: a linguagem enquanto 

conhecimento adquirido e a linguagem enquanto interacção estabelecida. 

“Learning a second language involves two things- the knowledge that makes up 

competence and the control that is used in producing speech. The L2 learner may 

have problems with control procedures or with L2 knowledge. Inadequate procedures 

taken from the L1 will distort newly learnt L2 knowledge, or the L2 procedures may be 

adequate but the L2 knowledge is missing.” (Cook, 1991: 124) 

Quanto mais atento estiver o sujeito no seu discurso, mais o poderá controlar, 

maior compreensão consciente terá da conversação estabelecida e da 

informação partilhada. 

Em relação à teoria do Modelo Monitor, proposta por Krashen, é constituída por 

duas componentes: o conhecimento adquirido e o conhecimento aprendido. 
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“One type of knowledge is that which is acquired by natural means in informal 

situations, a process termed acquisition […] It consists of rules, principles, etc, that are 

not available to conscious attention.” (Cook, 1991: 126) 

O monitor é o mecanismo accionado pelo aprendente para editar a sua produção 

linguística, utilizando, para tal, conhecimentos adquiridos. 

“(…) the first language surface structure can be used with second language context 

lexicon inserted. The Monitor may then be used to add some morphology and do its 

best to repair word order where it differs from the L1. […] Acquisition may be slow, but 

it is, in the long run, much more useful when language is used for the purpose of 

communication.” (Krashen, 1988: 68) 

A aquisição relaciona-se com um processo subconsciente, idêntico ao da 

aprendizagem da LM do sujeito, a um processo natural, de comunicação 

significativa. A aprendizagem é um processo consciente, de experiência sobre a 

língua, no qual a atenção do aprendente é virada para a forma, para as regras 

gramaticais de uma língua. 

Krashen define atitude e aptidão, como conceitos cruciais na aquisição e 

aprendizagem de uma língua: 

“(….) much of what is termed aptitude is directly related to conscious learning, while 

attitudinal factors may be more closely linked to acquisition.” (Krashen, 1988: 19) 

Em resumo, a aprendizagem de uma L2 baseia-se em conhecimentos e 

competências, contudo persistem dúvidas em definir com exactidão o que é 

produção consciente e inconsciente do aprendente, e para Krashen não é 

significativo o contexto social, nem as possíveis influências do mesmo no 

conhecimento adquirido e aprendido de uma língua. 

Surgem depois os modelos sociais, passaremos a explicitar o modelo de 

aculturação, que teve como percursor Schumann, sendo um modelo de base 

sócio-educacional. 

“The most important influence on L2 learning is for him the relationship between the 

social group of the L2 learners and the social group of the speakers of the target 

languag. Sucessful learning means acculturation- becoming part of the target culture.” 

(Cook, 1991: 129) 

Essa influência poderá ocorrer em diferentes níveis: social, artístico, político, 

tecnológico, religioso. Esta teoria tenta explicar o sucesso atingido pelo 
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aprendente nos diferentes níveis, tanto da parte linguística, como da cultural, 

reconhecendo a influência, em torno disso, do contexto social. 

“It is seen as an important aspect of SLA, because language is one of the most 

observable expressions of culture and because in second (as opposed to foreign) 

language settings the acquisition of a new language is seen as tied to the way in 

which the learner’s cmmunity and the target language community view each other.” 

(Ellis, 1985: 251) 

Terá sido relevante esta teoria ter sido alongada em estudos sobre 

aprendizagens de L2 fora de contextos educacionais, notando-se que a 

interlíngua desenvolvida era, no início, muito próxima com o que se reconhece 

como pidgin. 

“One interesting insight from such theories is the similarity between L2 learning and 

the development of pidgin languages. A pidgin comes into being as a solution to the 

problems of two groups trying to communicate with each other without a shared 

language. As the contact is maintained so the pidgin gets more developed; eventually 

children learn it as their first language and it becomes a creole language.” (Cook, 

1991: 129) 

Após, surge ainda a teoria sócio-cultural, que tem sido fonte de compreensão do 

processo de aquisição de uma L2 e que se baseia em princípios teóricos de 

Vygotsky, e numa visão sócio-linguística. Reconhece a linguagem como 

ferramenta simbólica, que permite ao sujeito organizar e controlar os seus 

processos mentais. O processo de aprendizagem desencadeia-se com base na 

negociação interpessoal, no desenvolvimento cognitivo e de construção social do 

aprendente. 

São inúmeras as teorias, nem todas enunciadas no trabalho, umas ocupam-se 

mais dos aspectos linguísticos, outras centram-se numa perspectiva cognitiva, 

ainda há as que se desenvolvem em torno de princípios sociais, contudo temos 

de reter que este processo de aprendizagem de uma L2 deverá respeitar e ter em 

conta aspectos cognitivos, linguísticos, sociais e afectivos do aprendente, sua 

identidade, suas expectativas, suas necessidades num contacto permanente 

entre línguas. 
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2.2. - Português, como Língua Segunda 

“No Dicionário de Didáctica das Línguas, por exemplo, encontramos que língua 

segunda e a língua estrangeira definem-se ambas como não-maternas (são 

instrumentos de comunicação secundários ou auxiliares), mas distinguem-se uma 

da outra pelo facto da língua segunda beneficiar oficialmente de um estatuto 

privilegiado. Enquanto a língua estrangeira é aprendida por indivíduos, a língua 

segunda é ensinada como língua veicular a toda uma comunidade em que a (ou 

as) língua(s) materna(s) é (ou são) praticamente desconhecida(s) fora das 

fronteiras do país” (Galisson e Coste, 1983: 442-443).” 

A LE surge no processo de aprendizagem de qualquer cidadão, sendo um 

acréscimo para a sua participação plena na sociedade à qual está inserido. LE 

pode ser aprendida em espaços fisicamente muito distantes daqueles em que é 

falada, sobretudo com recurso a ensino formal. O ensino é, muitas vezes, 

ministrado por professores falantes não-nativos. LE pressupõe uma relação entre 

a pessoa e a língua, a qual é-lhe nova ou estranha. 

Mas há que notar as diferenças entre Língua Estrangeira e L2, tal como refere 

Ançã (1995; 1998: 324): “(…) a exposição à língua (L2- situação facilitadora em 

relação a uma língua estrangeira propriamente dita), os contextos de 

ensino/aprendizagem (L2- meio circundante+contexto escolar / LE apenas 

contexto escolar), as finalidades da língua (L2- fim em si mesma, meio de acesso 

a conhecimentos técnicos e científicos, língua de contacto com o exterior, 

instrumento de actuação na sociedade / LE- eventualmente algumas destas 

funções podem ser encontradas, mas em grau de premência diminuto).” 

A L2 tem um peso institucional, ou é a língua nacional do país em que se vive, ou 

é língua de escola, ou ainda é a língua oficial, decretada pelo governo em 

regência. É imperetrivelmente necessária para a perfeita inserção na sociedade, 

gozando de apoios relativos à origem extra-escolar e extra-linguística, utilizados 

na própria didáctica. Sendo uma segunda língua, todas as categorias fonéticas, 

sintácticas, semânticas e pragmáticas têm de ser referenciadas, em reforço ou 

contraste, à LM. 

 “O estatuto da língua é o principal aspecto a considerar: L2 é língua oficial e 

escolar, enquanto língua estrangeira, apenas espaço da aula da língua. 

Decorrentes deste aspecto, há uma série de factores de afastamento da língua 
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estrangeira da L2 (imersão, contexto, motivações, finalidades da aprendizagem da 

língua), cruzando-se, assim, o espaço de L2 com o de LM.” (Ançã, 1999: 15/16) 

Na definição de uma língua, como L2, são preponderantes items, tais como: a 

ordem de aquisição para fins comunicativos, o contexto da imersão linguística e a 

Língua de Escolarização (politicamente, Língua Oficial).  

“L2 é definida como uma língua de natureza não materna ( e aqui encontra o 

domínio da língua estrangeira ), mas com um estatuto particular; ou é reconhecida 

como oficial em países bilingues ou plurilingues, nos quais as línguas maternas 

ainda não estão suficientemente descritas,- refiro os novos países africanos de 

expressão portuguesa- ou ainda, com certos privilégios, em comunidades 

multilingues, sendo essa língua uma das línguas oficiais do país,- o francês, na 

Suiça, por exemplo.” (Ançã, 1999: 15) 

Devido à população estudantil integrada nas escolas portuguesas, tem-se 

reflectido sobre o ensino do P como L2, na vertente Língua de Acolhimento (Ançã, 

2002). É preponderante, nesta área, notar a grande presença de Als de origem 

africana, bem como a diversidade de línguas e culturas presentes, nas escolas 

portuguesas. Muitas das dificuldades das crianças, que têm como LM o crioulo de 

base portuguesa e como L2 o P, concentram-se no âmbito do léxico e na 

apropriação de novas palavras com novos sentidos.  

O P torna-se a Língua de Acolhimento, devido sobretudo a alterações sociais e 

políticas, nacionais e internacionais (uma população diversificada, de inúmeras 

origens/ sociedade multicultural patente após o 25 de Abril; a própria 

independência das ex-colónias; o desmembramento da ex- União Soviética). Aqui 

é de realçar a preponderância do Decreto-Lei que sugere essas alterações, DL 

nº6/2001, 18 de Janeiro, artigo 8º. Neste Decreto-Lei, o Ministério da Educação do 

P como segunda língua e o papel das escolas na promoção do seu 

desenvolvimento. O P tem, assim, a função de língua de ensino e de 

aprendizagens, em contextos multiculturais.  

Nesta nova perspectiva em DL, que agora surge, mais centrada nos aprendentes 

de línguas, no desenvolvimento da sua competência metalinguística, nas suas 

origens, raízes, quer estas sejam linguísticas, sociais e culturais; a análise 

comparativa entre línguas ganha maior sentido, no cruzar da língua e da CM do 
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aluno, com a L2, Língua de Escola e de Acolhimento. Neste campo demonstra ser 

relevante termos como: a situação comunicacional, o contexto, os temas, isto é, o 

que se fala, quem fala, em que situação se fala. Na realidade qualquer 

acontecimento comunicativo é um texto. Será assim uma pedagogia intercultural 

com base na comunicação, no discurso, na interacção entre línguas, entre a LM, 

a L2, e possivelmente, de uma LE. 

Nestes termos, é de referir a relação temática Identidade-Linguagem-Educação. 

Uma aprendizagem, pela descoberta nas relações Sociedade-Cultura-Linguagem-

Identidade. Esta necessidade de uma nova perspectiva educativa relaciona-se 

com o multiculturalismo, a globalização, as diversas migrações das populações 

(que levam consigo a sua LM para uma cultura diferente). Em contexto plurilingue, 

dum multilinguismo proeminente, é de realçar os processos de socialização “(...) a 

língua da socialização primária, no domínio privado, ao longo da infância, e a 

língua da socialização secundária que decorre em todos os outros domínios da 

comunicação.” (Grosso, 2005: 31-36) 

Importa, mediante a diversificação dos Als, a nível social, cultural e linguístico, 

redefinir o público-alvo, aprendentes de PLNM, de forma a equacionar campos e 

conceitos. Por exemplo, o conceito de LM, sendo a língua de socialização, de 

expressão, de afecto, da família. Mas a sua definição por ser complexa, ressalta 

dificuldades em traçar fronteiras, por exemplo até mesmo qual a LM de 

determinado indivíduo, tendo em conta as suas particularidades de vivência 

perante línguas e culturas. 

“L2 pode ser definida por dois tipos de critérios: psicolinguísticos, tendo em conta 

a cronologia de aquisição da língua ( a segunda a seguir à materna, primeira 

língua); sociolinguísticos, escolha de uma língua internacional, não materna, para 

língua das instituições, isto é, língua oficial.” (Ançã, 2005: 38) 

Como a LM não se esquece e marca o seu cunho perante outras línguas e 

culturas a aprender e a assimilar, é relevante a construção de biografias 

linguísticas, repertório de narrativas de vida, de forma a consciencializar o aluno 

para a aprendizagem do P, através de uma AC e metalinguística (LA).  
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“O grande desafio actualmente é repensar o papel da língua portuguesa na 

sociedade e na escola onde a diversidade linguística e cultural se faz sentir, de 

forma a que o Português seja, de facto, uma língua de acolhimento, no seu sentido 

literal (“refúgio em casa, forte, cidade, praça”).” (Ançã, 2005: 39) 

 

2.3. - O aprendente, mediador do contacto entre línguas 

As aprendizagens sobre as línguas deverão ser significativas, e o aprendente 

deverá reflectir sobre elementos de apropriação pessoal, grupal e social. O  

aprendente torna-se mediador do seu saber, organizando a gestão das suas 

aprendizagens.   

“Ao aluno de outrora, sujeito-recipiente, contrapõe-se o sujeito-construtor, aquele 

que aprende a aprender, participante e responsável pela sua própria 

aprendizagem, em formação contínua permanente, isto é, ao longo da vida.” 

(Grosso, 2005: 31-36) 

Para o aprendente conseguir construir o seu saber, torna-se essencial que se 

cruzem as necessidades de comunicação individuais com as necessidades de 

comunicação sociais, na aprendizagem de uma língua. Em relação à dinamização 

da actividade pedagógica, é preciso, então, ter em conta a análise contínua das 

necessidades e objectivos comunicativos do aprendente. 

Hoje em dia, saber línguas torna-se a resposta adequada às mudanças sócio-

profissionais, político-sociais e económicas. Enquanto agente e actor social, o 

aprendente dá vida a uma língua que se constrói e reconstrói nas intenções e 

passos comunicativos dos indivíduos. Assim “(...) os recursos cognitivos, 

afectivos, volitivos e o conjunto de capacidades que o indivíduo possui e põe em 

prática como actor social.” (QECR, 2001: 29) 

Quanto ao sucesso das políticas linguísticas, ganham realce factores biológicos, 

em relação ao aprendente, tais como: introversão, extroversão, ansiedade, auto-

estima; e factores afectivos, nomeadamente a atitude do aprendente em relação à 

língua-alvo, à aprendizagem de línguas, e aos falantes dessa mesma língua-alvo. 

Sendo mediador cultural, o aprendente, exterioriza a sua consciência de si, da 

sua identidade, do outro, e até do contexto de ensino/aprendizagem, 
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aproximando-se de grupos sócio-culturais, interpretando outras línguas e culturas, 

novas áreas do conhecimento, nas quais interage, relaciona-se, aprende o 

espaço cultural do “eu” e do “outro”. 

 

2.4. – O Aprendente e o Bilinguismo 

“Children typically become bilingual at a very early age, when they are still largely 

confined to home and neighbourhood, since their elders (both adults and school 

aged) carry into the domains of intimacy a language learned outside its confines. 

Formal institutions tend to render individuals increasingly monolingual in a 

language other than that of heart and home.” (Fishman, 1971 b): 83) 

Em relação ao bilinguismo, diferenciamos o bilinguismo de raíz que se interliga 

numa perspectiva de aquisição simultânea, e o bilinguismo compósito que remete 

a uma aquisição sequencial de L1 e L2. 

No que respeita a aquisição simultânea o falante interage com duas línguas, 

adquirindo ambas de modo idêntico a um indivíduo monolingue. Neste tipo de 

aquisição, há uma consistência do uso das duas línguas, embora o falante saiba 

separá-las, pois associa cada língua a falantes específicos.  

“Enrichment, continued first language development, has pratical benefits, helps 

develop a healthy sense of biculturalism, and can result in superior cognitive 

development.” (Krashen, 1989: 85) 

Se a criança, tiver consciência das diferenças entre as duas línguas, conseguirá 

separar nas mesmas, os sistemas fonológico, sintáctico e lexical. Assim, e se 

conseguir tal facto, por volta dos sete anos de idade, a criança desenvolverá a 

sua CML. Há que referir, também que a escolha de uma língua em determinado 

momento, reflecte uma grande dependência pela língua dominante. 

No caso da aquisição sequencial, esta dá-se quando a L2 surge após a aquisição 

das estruturas básicas de L1. É de notar que, neste âmbito, a atitude da criança 

perante cada língua, a identificação do falante com os outros falantes de L2 e a 

própria motivação, seja ela extrínseca ou intrínseca, são cruciais para a 

aprendizagem/aquisição. Assim, ter-se-á em conta que o falante é reconhecido 

como um indivíduo social, que interage com os outros, comunicando quer numa 
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língua, quer noutra, ora surge-nos a questão de poder definir um bilinguismo 

individual, pois para tal ter-se-á de estudar a relação do indivíduo com cada 

língua, o seu valor simbólico e o nível de desempenho em cada uma das línguas, 

até mesmo o seu percurso pessoal e profissional, portanto no que respeita a 

motivação e o estatuto de cada uma das línguas. 

Um bilinguismo com situações de constantes mal-entendidos em diversos 

discursos e relações comunicativas, manifesta-se num deficiente domínio de 

ambas as línguas e numa atitude de constrangimento em relação ao uso da LM. 

Quando a criança bilingue domina mal ambas as línguas, por não ter bem 

definidas as suas fronteiras, acaba por fazer interferências da LM na L2, que 

podem impedir o aluno de reconhecer as regras específicas da L2, e assim 

progredir.  

“Good bilingual education can raise the prestige of the first culture (to normal 

levels- the idea is not “my culture is superior” but “my culture is OK”). When this 

happens, adjustment is better.” (Krashen, 1989: 77) 

O momento inicial, a regularidade da exposição ao input linguístico (quantidade e 

qualidade), são factores que afectam o desenvolvimento e o tipo de 

comportamento linguístico das crianças bilingues. Aliás, algumas crianças 

bilingues sabem menos palavras em cada uma das duas línguas do que as 

crianças monolingues da mesma faixa etária, todavia no conjunto das duas 

línguas, o número de palavras seja idêntico. 

O bilinguismo é, então, considerado um fenómeno complexo e os falantes 

bilingues constituem uma população muito diversificada, como resultado de 

diversos factores, nomeadamente, a fluência em cada uma das línguas; os 

diferentes contextos de aquisição e/ou de aprendizagem das línguas; o contexto 

de utilização; os aspectos sócio-afectivos do indivíduo quanto à cultura e línguas 

em presença; bem como a relação proximidade/afastamento entre as línguas. 

Os estudos realizados mostram que ao adquirir uma segunda língua, o indivíduo 

torna-se bilingue. Um indivíduo é considerado bilingue por ter competências 

semelhantes (compreender, falar, ler e escrever) tal como um locutor nativo, em 

dois sistemas linguísticos. Ao exprimir-se numa L2, respeita os conceitos e as 
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estruturas próprias a essa língua, remetendo para a sua LM. Ao falar, o 

aprendente bilingue tem um papel activo no processo progressivo de reconhecer 

desvios e insuficiências nas línguas em contacto. O facto de, por vezes, 

misturarem sons, palavras ou regras não significa que o desenvolvmento 

linguístico não esteja a ocorrer normalmente. O bilinguismo fornece à criança a 

possibilidade de comunicarem e interagirem socialmente com mais falantes e 

mais situações de comunicação, podendo desenvolver desde cedo uma 

consciência da língua, tendo ao seu dispor mais do que uma língua para observar 

e reflectir o mundo que a rodeia. 

 

3- Tipos de Plurilinguismo e Diglossia 

Para iniciar este ponto, é crucial distinguir dois conceitos cada vez mais presentes 

na sociedade, da qual fazemos parte: multilinguismo e plurilinguismo. 

Multilinguismo é entendido como o conhecimento de um certo número de línguas 

ou a coexistência de diferentes línguas numa dada sociedade. Numa escola, ao 

diversificar a oferta de línguas, ao incentivar os alunos a aprender mais do que 

uma língua, poder-se-á chegar ao multilinguismo. 

O plurilinguismo ultrapassa o conceito de multilinguismo: 

“ (...)acentua o facto de que, à medida que a experiência pessoal de um indivíduo 

no seu contexto cultural se expande, da língua falada em casa para a da 

sociedade em geral e, depois, para as línguas de outros povos (aprendidas na 

escola, na universidade ou por experiência directa), essas línguas e culturas não 

ficam armazenadas em compartimentos mentais rigorosamente separados; pelo 

contrário, constrói-se uma competência comunicativa, para a qual contribuem todo 

o conhecimento e toda a experiência das línguas e na qual as línguas se inter-

relacionam e interagem.” (QECR, 2001: 23) 

Deste modo, a finalidade do estudo das línguas alterou-se profundamente, pois 

passa a ser o desenvolvimento de um repertório linguístico no qual têm lugar 

todas as capacidades linguísticas.  

“Isto implica, evidentemente, que a oferta das línguas em instituições de ensino 

deva ser diversificada e que os estudantes possam ter oportunidade de 

desenvolver uma competência plurilingue.” (QECR, 2001: 24) 
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O multiculturalismo não pode ser visto como um atentado à unidade nacional ou 

europeia, não fragmenta nem espartilha a cultura de um povo, enriquece-a na 

realidade com a visão do outro, de forma a respeitar as minorias, e desvanecendo 

atitudes racistas e/ou xenófobas. 

O multiculturalismo associa-se a uma transformação social, de movimentos 

migratórios, sejam eles internos ou externos, e de um processo de globalização, 

crescente sobretudo em países de acolhimento que oferecem perspectivas futuras 

ou uma proximidade cultural evidente com a cultura dos imigrantes. Aprender na 

diferença não é descurar o outro lado,o dos obstáculos linguísticos, sócio-culturais 

e económicos de uma população desfavorecida, por vezes em condições de vida 

precárias: social, familiar, cultural, económica, política. 

Convém referenciar que a promoção do plurilinguismo e pluriculturalismo deverá 

ter em conta a preservação da identidade de cada um, de modo que se 

potencializem as tradições, mas também a multiplicidade linguística e cultural, 

apostando na intercompreensão, não esquecendo as raízes históricas dos 

problemas sociais e linguísticos advindos de toda uma conjectura passada. 

Importa salientar na definição de identidade étnica e nacional, algumas 

características individuais que não são passíveis de mudança, como é o caso das 

línguas veiculares internacionais e do seu grau de variação, das línguas 

minoritárias. Contudo há características que são adquiridas, passíveis de 

mudança, por exemplo na identidade psicológica, é o caso da variação linguística 

dependente de uma personalidade que domina o discurso; ou no caso da 

identidade social, a relação com a estratificação social, mediante relações de 

poder, de pertença, de papéis sociais. Em relação à identidade contextual-

situacional, são passíveis de mudança, as interferências na produção e recepção 

discursivas, quer na oralidade, quer na escrita; até mesmo na utilização de 

códigos de grupo, de contratos sócio-verbais, munidos de encenações discursivas 

patentes num processo de interacção. 

O mundo é plurilingue, e a história linguística é um dos aspectos da história do 

mundo, e da própria gestão que se faz do plurilinguismo. A existência de uma 

tipologia dos plurilinguismos não é a caracterização das línguas, dialectos, 
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maneiras de falar dos países de terceiro mundo, mas sim um conjunto de casos, 

de situações linguísticas existentes em diversos espaços territoriais, seja em 

países desenvolvidos, em vias de desenvolvimento, ou de terceiro mundo, 

portanto sub-desenvolvidos. 

Segundo Calvet (1999) “plurilinguisme à la langue dominante unique” surge 

quando há uma língua dominante, falada pela maioria dos falantes ou sendo na 

maior parte dos casos a LM dos falantes. Embora a língua dominante possa não 

ocupar as funções oficiais, há, neste caso, correspondência entre a língua 

dominante e a língua nacional (Língua Oficial). Nalguns casos a língua dominante, 

é a língua sócio-culturalmente dominante. 

Ao se falar de “plurilinguisme à langues dominantes minoritaires”, reporta-se aos 

casos nos quais as línguas estatisticamente dominantes são, de facto, as línguas 

politicamente e culturalmente dominadas.  

Verifica-se o terceiro tipo de plurilinguismo: “plurilinguisme à langue dominante 

minoritaire”, quando os sistemas de comunicação do povo não são representados 

nas estruturas do Estado, contudo há apenas a presença de uma língua 

dominante. Regista-se neste ponto o caso de Cabo Verde, no qual a maioria dos 

falantes tem como LM o CCV, mas como língua oficial o P, por questões sociais, 

históricas, políticas e económicas. Na realidade, nos territórios “créolophones”, o 

crioulo é a LM, dominante do ponto de vista estatístico. 

Segundo Calvet (1999) e contextualizando espacialmente estes dois tipos de 

plurilinguismo, expomos estes exemplos : “plurilinguisme à langues dominantes 

minoritaires (par exemple les pays du Magreb); plurilinguisme à langue dominante 

minoritaire (par exemple l’Afrique francophone).” 

Como quarto tipo surge o “plurilinguisme à langue dominante alternative”, quando 

uma língua é substituída nas suas situações oficiais, por outra língua. 

O “plurilinguisme à langues dominantes régionales” refere-se à coexistência de 

línguas, na qual cada língua ocupa um território bem definido.  

Assim, segundo Calvet (1999) termina a terminologia de plurilinguismos com os 

cinco anteriormente mencionados: plurilinguismo de uma língua dominante única; 
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plurilinguismo de línguas dominantes minoritárias; plurilinguismo de uma língua 

dominante minoritária; plurilinguismo de línguas dominantes alternativas; e 

plurilinguismo de línguas dominantes regionais. 

Ao estabelecermos uma relação hierárquica entre as línguas, de usos superiores 

e de usos inferiores, criamos uma situação linguística descrita como “diglossia”. 

No conceito de diglossia surgem duas variantes da mesma língua, ou mesmo 

duas línguas em contacto com papéis psicológicos e sociológicos diferentes para 

os falantes, pois estes demonstram ter atitudes linguísticas individualizadas para 

cada uma das línguas ou variantes, e além disso a própria diglossia tem uma 

significação social, pois os grupos de falantes acabam por ser delimitados pela 

mesma, por todas as semelhanças e diferenciações entre línguas, entre sistemas 

linguísticos. 

“(…) bilingualism is essentially a characterization of individual linguistic versatility 

whereas diglossia is a characterization of the social allocation of functions to 

different languages or varieties.” (Fishman, 1972a): 295) 

Apesar da investigação de Fishman, Calvet não aponta a existência das 

denominadas diglossias “enchassées” (encaixadas), aquelas imbricadas umas 

nas outras, que se encontra frequentemente nos países recentemente 

descolonizados. 

Fishman surgiu com novas concepções, adoptou o pensamento sobre o qual 

podem não existir apenas dois códigos linguísticos, poderão ser mais, contudo 

insiste que há a oposição de uma variante alta e uma variante baixa; e 

problematizou o facto da diglossia existir desde que haja uma diferença funcional 

entre duas línguas (seja qual for o grau de diferenciação). O autor reafirma redes 

de função, poder e prestígio entre línguas, interligando essas redes ao conceito 

de diglossia.  

Fishman constata que há quatro situações distintas: diglossia e bilinguismo (duas 

línguas em presença, uma forma alta, outra forma baixa); bilinguismo sem 

diglossia (existência de muitos indivíduos bilingues, mas sem a presença de 

bilinguismo social); diglossia sem bilinguismo (distinção de adopção de sistemas 
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linguísticos por grupos sociais); nem diglossia, nem bilinguismo (situação rara: 

pequena comunidade com uma só variante linguística). 

É crucial que se analise as diversas situações de diglossia, as mudanças naturais 

e históricas de cada língua, e acima de tudo a utilização social que se faz das 

diferenças entre línguas, e nesse contacto de línguas. Além disso, a socialização 

e o contacto entre línguas são atravessados por acontecimentos históricos, pela 

possibilidade de transmissão do bilinguismo ou da diglossia de uma geração para 

outra geração. 

“Et tout d’abord une prémière remarque: en examinant ces différentes situations, 

qu’il s’agisse des pays d’Europe (France, Belgique, Suisse, Italie), d’Afrique Noire 

(une quinzaine de pays), du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc), d’Amérique du 

Nord (Canada, Louisiane), des îles créolo-phones (Guadeloupe, Martinique, 

Réunion), etc., nous voyons qu’il n’y a nulle part correspondance entre une 

frontière politique (un Etat), une nation et une langue. » (Calvet, 1999 : 50)  

Quando se verifica uma não-correspondência entre o Estado, a nação e a língua, 

surge um primeiro critério de classificação: a ligação entre a língua oficial e a LM. 

Os países anteriormente mencionados não têm como língua oficial a sua LM. 

 “Le mosaîque linguistique en trois dimensions à laquelle je faisais plus haut 

référence esta aussi déterminée par la coexistence de langues de tradition orale 

et de langues de tradition écrite. » (Calvet, 1999 : 62) 

Realçando a componente de escrita nas línguas, evoca-se o problema da 

memória social, da transmissão de saberes, mas a escrita e a oralidade 

coexistem, e essa coexistência acaba por caracterizar os diferentes tipos de 

plurilinguismo. Ao compararem-se as sociedades de tradição oral com as 

sociedades ocidentais, desvalorizam-se as primeiras, por serem sociedades sem 

escrita, o que é muito redutor e desprestigiante. Crianças chegam à escola com 

poucas ou inexistentes experiências em torno da escrita, tendo ouvido histórias, 

trabalhando naturalmente a oralidade. A linguagem escrita, para elas, não faz 

parte do seu universo afectivo e cognitivo. Para analisar as situações linguísticas 

complexas é preciso ter em conta as atitudes, as capacidades, as práticas e as 

consciências dos aprendentes. As situações linguísticas complexas levam a 
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distinguir cada uma dessas realidades, no envolvimento com o aprendente, com a 

educação e com a sociedade. 

 

4- O aprendente de origem caboverdiana na escola portuguesa  

Enquanto que o P é língua oficial, de aprendizagem e de escola,  o CCV é  a 

língua de identificação e língua de afectividade. Isto relaciona-se com o próprio 

estatuto da língua, bem como resultante de factores económicos, sociais, e 

histórico-políticos. 

“Apontam-se, assim, como causas de insucesso, condições sócio-económicas 

deficitárias, marginalização da comunidade de pertença, não consideração, por 

parte da escola, dos seus valores culturais, baixas expectativas por parte do 

professor e consequentes diferenças de tratamento pedagógico, uniformização 

das respostas educativas da escola, não tendo em conta as características 

individuais e culturais de cada um.” (Pereira, 1994: 53-80) 

Mas não só, também certos preconceitos, receios, ansiedades e medos, por parte 

dos falantes que têm como ainda grande dificuldade a comunicação em P. 

Para “combater” o insucesso escolar, foram produzidos e desenvolvidos alguns 

projectos de cariz multicultural ou intercultural, que embora tendo uma 

componente de investigação, de formação, de experimentação e de intervenção 

nas relações culturais, e com a abertura da escola ao meio, ainda apresentam 

pouco de novo relativamente ao ensino do P efectivamente ligada com a LM dos 

indivíduos. 

 “No processo de aquisição de uma L2 por falantes de um crioulo cujo léxico 

provém da mesma língua é pois também imprescindível analisar, descrever e 

tomar em consideração, com especial cuidado, os aspectos culturais e 

pragmáticos associados à LM.” (Pereira, 1994: 53-80) 

Alguns desses valores pragmáticos foram já modificados pela comunidade 

caboverdiana emigrada e já radicada, contudo é de realçar que ainda é muito do 

campo do oculto certas significações da língua crioula para os professores de 

língua, neste caso do P, como L2.Torna-se assim crucial repensar o programa de 

língua do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
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É de referir que as importantes aquisições linguísticas são feitas por volta dos 

cinco ou seis anos, se o programa apenas contempla no 3º ano de escolaridade o 

funcionamento da língua, imaginem a contradição e o entrave a uma aquisição 

plena da segunda língua. 

Uma boa alternativa para o que acontece, na actualidade, nas escolas 

portuguesas, é a realização de programas específicos para os grupos minoritários 

de forma a valorizar e a integrar a língua e a cultura dessas crianças. 

Quem conhece apenas uma língua, não se encontra socialmente enriquecido, até 

pela marca da interdependência humana: social, política, económica, cultural. É 

assim uma exigência do desenvolvimento! 

Pretende-se que num ensino bilingue coexistam duas línguas não apenas como 

línguas de comunicação mas como matérias de ensino, de aprendizagem e de 

cultura. Mas para tal é crucial o respeito explícito pela LM dos Als, com a passível 

igualdade e equivalência das línguas em presença. Os professores deverão estar 

conscientes do sofrimento linguístico destas crianças, que estão afectiva e 

economicamente desprotegidos. 

Tal como refere Manuel Veiga (1995: 32/33):  

“Estas medidas passam necessariamente pelo ensino do crioulo com a 

metodologia de língua primeira e materna e do Português com a metodologia de 

língua segunda. Porém, o ensino da língua materna, para ser eficaz e útil, tem que 

ser algo de abrangente e integrado, no quadro global do ensino e não apenas no 

quadro da alfabetização. A introdução do crioulo apenas na alfabetização não só 

contribui para desprestigiá-lo (provoca sentimentos de inferioridade em relação à 

Língua Portuguesa) como ainda contribui para perpetuar a situação de diglossia.” 

Isto também poder-se-á reportar ao sistema escolar português, claro está, em 

situações específicas, com a maioria dos Als de origem caboverdiana. 

Se este programa refere palavras-chave como: usar, desenvolver, descobrir, e até 

brincar, corrigir (menos explicitamente), esquece-se da fundamental para as 

crianças de origem caboverdiana: adquirir. 

“- Aplicar correctamente o género e número dos nomes. 

- Aplicar adequadamente os especificadores do nome. 
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- Aplicar as regras de concordância de género e número no SN (objectivo que não 

seria de desdenhar também no ensino das crianças portuguesas). 

A definição destes três objectivos é simultaneamente resultado da previsão dos 

efeitos de interferência das estruturas crioulas nas produções linguísticas das 

crianças, e da análise das suas produções concretas.” (Pereira, 1994: 53-80) 

É de realçar que a projecção das estruturas crioulas dá-se na produção linguística 

em P, daí os casos de interferências. Também é de referir que as comunidades 

de origem caboverdiana já radicadas em Portugal, parecem possuir, no seu 

processo de aquisição de uma L2, uma variedade do P,  com “incrementações” da 

língua crioula. 

É necessário estabelecer, logo nos primeiros dois anos de escolaridade, e não 

somente no terceiro ano um conjunto de objectivos relativos a estas crianças, 

elementos de grupos minoritários, com outra LM, que não é o P, de forma a que 

progridam na aquisição das unidades e estruturas críticas, as denominadas áreas 

de risco, tendo em conta a estrutura do crioulo e a influência da língua de 

superstrato, o P, na de estatuto inferior, até mesmo por não ter uma grafia 

institucionalizada. 

É na escola que a criança se depara com situações novas, relacionadas com 

aprendizagens diversificadas, veiculadas por uma língua, que é para ela estranha, 

não sendo sua LM, mas língua de ensino, Língua de Escola. É nessa língua de 

aprendizagem que vai perguntar, responder, receber ordens, fazer pedidos, 

aprender a sentar-se numa cadeira, a agarrar num lápis, ser criativo, aprender a 

ler e a escrever… 

“É inegável que o conhecimento do funcionamento da língua materna do aluno ou 

do grupo linguístico a que pertence (Bantu, por exemplo) é um apoio importante. 

Este conhecimento não implica que o professor fale fluentemente essa e outras 

línguas, mas que saiba reconhecer as zonas conflituosas (sintácticas, léxico-

culturais, etc.), a fim de encaminhar o aluno a ultrapassar as suas dificuldades 

específicas, quer de ordem interlinguística, como interferências, decalques, quer 

de outra ordem.” (Ançã, 1999: 16) 

Na Didáctica de uma L2, torna-se relevante gerir a heterogeneidade, o insucesso 

escolar, a diferenciação sócio-cultural, transformando as relações escola-família-



 
 

 60

comunidade, proporcionando a integração dos Als migrantes. É, neste aspecto, 

relevante apreender a existência de distâncias linguísticas, sociais e culturais; e 

consciencializar-se dos desvios em relação aos usos escolares e a um uso 

standard. 

No que concerne as semelhanças entre o CCV e o P, algumas são causadoras de 

falsa compreensão, pois embora com semelhanças lexicais, a nível da gramática 

poderá dizer algo muito diferente: 

“É no léxico que o fenómeno mais se faz sentir. Palavras crioulas como pe, kanba, 

bulkon, pasu e manhan, em algumas acepções, significam não, pé, cambar, 

vulcão, passo e manhã, como se poderia pensar, mas sim o pé e a perna até ao 

joelho, entrar, balcão, pássaro e amanhã, respectivamente.” (Pereira, 1994: 53-80) 

Estes casos poderão impedir o aprendente de progredir na aquisição do P, como 

L2, pois não reconhece como distintas as suas unidades e regras próprias, e além 

disso, o professor poderá reforçar a ideia que a criança em vez de estar a falar o 

crioulo, está a falar um P incorrecto, o que poderá provocar entraves no processo 

de aprendizagem de uma nova língua. 

“A má compreensão do Português do aluno decorre, neste caso, de fenómenos de 

interferência, comuns nos estádios primários de aquisição de uma língua segunda, 

qualquer que ela seja, mas aqui agravados, como vimos, pela semelhança lexical 

entre as duas línguas.” (Pereira, 1994: 53-80) 

Estas interferências de estruturas e unidades crioulas provocam expressões com 

o seu valor semântico alterado, pois embora no léxico sejam semelhantes, o seu 

significado é distinto. 

“É verdade que nem todas as teorias sobre o ensino de uma língua segunda 

defendem a consideração da língua materna. No entanto, no processo de 

aquisição de uma língua segunda por falantes de um crioulo cujo léxico provém 

dessa mesma língua, tal consideração parece-me imprescindível.” (Pereira, 1996: 

53-80) 

Em certos casos, os aprendentes situam-se em estados mal definidos de 

interlíngua, num processo de fossilização, ou porque se sentem afastados da 

língua do País de Acolhimento, ou porque se sentem mesmo estrangeiros e 

deparam-se com barreiras linguísticas e sociais. Surgem deste modo problemas 
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de insucesso escolar, de língua, sejam elas relativas a competências gramaticais 

ou de comunicação, contudo é de destacar os problemas advindos de um 

processo de aculturação e de bloqueio linguístico. 

Desenvolver apenas competências na L2, sem ter adquirido competências 

suficientes na L1 adequadas à idade, prejudica o desenvolvimento cognitivo. Há, 

assim, o perigo de não possuir capacidades suficientes em nenhum código 

linguístico , denominado de "semilinguismo" (conceito introduzido por Lambert, 

1959). É um processo de aquisição e desenvolvimento de duas línguas em 

contacto, o qual não decorreu à semelhança do processo de aquisição de uma 

única língua, pressupõe, assim, que a competência comunicativa e gramatical não 

seja comparável com a existente na sua LM.  

 

5- Educação Intercultural e a linguagem dos aprendentes 

Muitas e variadas são as questões que surgem em torno deste tema. Como 

funciona, na realidade, uma situação de contacto de línguas? Qual a relação que 

se estabelece entre as duas línguas em contacto: CCV e P? Como analisar essa 

relação? Como funciona essa relação, no espaço educativo e interactivo que é a 

escola? 

A sala de aula é um espaço educativo, uma comunidade particular e social de 

trabalho, na qual se desenvolve uma co-construção da comunicação e uma 

progressão interactiva. A comunicação estabelece-se na partilha de uma nova 

linguagem verbal, negociada por todos os intervenientes, em situações de 

contacto de línguas. Os sujeitos são eles próprios portadores de valores 

linguísticos, psicológicos e sociológicos, que iterferem na interacção 

comunicativa. 

No ensino/aprendizagem das línguas pretende-se compreender e produzir 

enunciados em situações particulares de comunicação, sendo o sujeito capaz de 

ter uma actividade verbal, participando em interacções orais e/ou escritas, em 

cooperação, mostrando-se detentor de uma certa dose de criatividade linguístico-
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comunicativa. Através deste tipo de criatividade, o aprendente é um verdadeiro 

sujeito interpretativo. 

A Als provenientes de minorias linguísticas migrantes, a escola terá e mesmo 

deverá de dar uma resposta significativa, recolhendo-os de modo inclusivo, 

respeitando a diversidade cultural. 

A educação intercultural apresenta-se como base da formação de um homem.  

“É recusar qualquer imperialismo (linguístico, cultural, económico ou político), é 

visar uma acção didáctica etnometodológica” que colocará a tónica sobre um 

espaço e uma memória socioculturais, sobre a apreensão daqueles factos que 

permitem a tomada de consciência do que é o outro, processo que implica um 

retorno, sobre si, um certo distanciamento e uma reflexão dinâmica sobre a 

sociedade que se integra, sobre a trama sociedade-cultura-linguagem onde uns e 

outros se inserem.” (Marques, 2003: 52/53). 

É no espaço escolar que se deve dar “espaço” à tolerância linguística, para que 

surja naturalmente, seja aprendida e trabalhada. Aliás, se notarmos, ao 

depararmo-nos com uma língua diferente da nossa, e ao não compreendermos a 

mensagem a ser transmitida, o nosso comportamento altera-se e dele advêm 

atitudes de suspeição, frustração e até mesmo raiva. Na realidade, é difícil de 

acreditarmos em pessoas que têm um comportamento tão misterioso 

linguisticamente, e tão diferente do nosso. Daí, ser deveras importante o trabalho 

contínuo da educação linguística, e ter consciência da variedade de línguas 

existentes, das línguas maternas patentes no espaço escolar Na escola, devemos 

explorar aspectos psicolinguísticos (a relação da linguagem com o pensamento), 

mas também sociolinguísticos (a linguagem estudada como um comportamento 

social). 

A escola deverá ser um espaço potencializador a adquirir objectivos práticos, 

formativos, culturais, de modo a que o aprendente atinja os resultados 

pragmáticos desejados na comunicação: responder, contar, argumentar, entre 

outros; vá formando a sua personalidade e o desenvolvimento de capacidades 

comunicativas e interactivas, cognitivas, afectivas, sociais; desenvolvendo 

igualmente o processo de socialização de forma a que a comunicação verbal, 
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aquisicional não se concentre numa visão etnocêntrica, mas de carácter mais 

abrangente, pulsionadora de uma educação intercultural.  

 

Síntese final 

Neste capítulo abordámos, através dum fio condutor, as línguas em contacto, 

temáticas diversas tais como: LM, conceito de crioulo e teorias explicativas; L2, 

teorias e processos de aquisição de uma L2, P como L2; o aprendente, mediador 

do contacto entre línguas; bilinguismo, plurilinguismo e diglossia; a inserção do 

aprendente de origem caboverdiana no sistema escolar português e a existência 

de uma educação intercultural. 

Em geral a LM tende a ser a língua de origem, é a língua que se adquire em 

primeira instância, no seio familiar, língua da primeira socialização e aculturação, 

é a língua da infância, do país onde se nasce no qual se vive (língua nativa). Nem 

sempre a língua nativa é a LM, por exemplo uma criança que adquire uma língua 

no contacto linguístico com outras pessoas, poderá mais tarde adquirir uma 

segunda que considere a sua língua nativa. Contudo, outra situação poderá 

ocorrer, tal como transcrevemos do Longman Dictionary of Applied Linguistics: 

“In multilingual communities, where a child may gradually shift from the main use of 

another (eg because of the influence of a school language), first language may refer to 

the language the child feels most comfortable using.” (1985: 106) 

Segundo o Longman Dictionary of Applied Linguistics, L2 define-se como: 

“The processes by which people develop profiency in a second or foreign language. 

These processes are often investigated with the expectation that information about 

them may be useful in language teaching.” (1985: 252) 

A L2 é a língua que se aprende em interacções sucessivas, num contexto onde a 

língua é falada e vivenciada. A L2 é em muitos casos a língua oficial, 

preponderante na vida social, económica, política e cultural do país no qual o 

aprendente se insere.  

A LE é a língua aprendida fora do contexto onde a língua é falada, com base num 

ensino formal. 
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Muitos são os falantes, na escola portuguesa, que têm como LM uma língua 

africana, ou um crioulo de base lexical portuguesa, sendo parte integrante de uma 

comunidade radicada em Portugal que se apropria do P como L2. 

Para promover a aprendizagem da L2 e o sucesso escolar patente no contacto 

entre línguas, é necessário promover também a aprendizagem e actividades de 

valorização da L1, de modo a potencializar a riqueza socio-linguística.  
É necessário que se desenvolva a competência plurilingue dos aprendentes, 

entendida como "la compétence à communiquer langagièrement et à interagir 

possédée par un acteur qui maîtrise, à des degrès divers, plusieurs langues, et à 

des degrés divers, l'expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de 

gérer l'ensemble de ce capital langagier et culturel“. (Coste, D., Moore, D. & 

Zarate, G.,1997) 

Respeitar a linguagem dos aprendentes, como fonte de enriquecimento na 

aprendizagem de uma língua é deveras importante para a presença da educação 

intercultural na escola portuguesa.  

“O que entendemos hoje como “língua” resulta da interacção das capacidades 

cognitivas e emocionais do homem e das orientações comportamentais que lhe 

são transmitidas pelo contexto social.” (Mateus, 2005: 23) 

Um bilinguismo escolar, com uso das línguas portuguesa e caboverdiana, em 

múltiplas comunicações e interacções possibilita desde muito cedo desenvolver a 

consciência sobre as línguas, reflectindo os espaços em que as línguas se 

cruzam e se complementam, na expressão de discursos, de actos vivenciados. 
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Capítulo III- Consciência (Meta) Linguística 

É nosso intuito desenvolver este capítulo tendo em conta a temática CML, na 

directiva dos autores James & Garrett que remete para as dimensões: afectiva, 

social, cognitiva, de realização e de poder.  

Contudo, para reforçar a nossa opção, queremos definir competência 

metalinguística, na acepção de Gombert (1988,1990,1996), com uma dimensão 

linguística e psicolinguística (de reflexão e de controlo). Queremos realçar a CML 

como uma tradução, ou mesmo tentativa de tradução de language awareness, na 

linha de Hawkins, James, e James & Garret. 

 

1-Evolução: da perspectiva linguística e cognitiva à Language Awareness 

Segundo a concepção de Benveniste (1974) a faculdade metalinguística é uma 

actividade linguística que dá a possibilidade de nos “debruçarmos” sobre a língua, 

de nos abstraírmos e a contemplarmos, utilizando as nossas observações e os 

nossos raciocínios. É uma utilização auto-reflexiva, pelo aprendente, contudo 

convém referir que nem todas as utilizações auto-reflexivas são de carácter 

metalinguístico. 

“ Pour les linguistes, l’adjectif métalinguistique est derivé du substantif métalangue 

et qualifie donc les utilisations de la langue pour référer à elle-même.” (Gombert, 

1996: 41) Estudar a metalinguagem na sua perspectiva funcional, nos significados 

e significantes da língua, nas funções principais e secundárias da linguagem são 

alguns dos recursos que se tem em mente, num estudo mais virado para as 

actividades linguísticas da linguagem.  

“ En d’autres termes, métalinguistique ne renvoie pas restrictivement à métalangue 

mais à activité cognitive sur le langage, la métalangue n’étant qu’un produit 

possible et un outil privilégié de l’activité métalinguistique.”  (Gombert, 1996 : 43) 

Metalinguagem relaciona-se com uma atitude reflexiva do aprendente sobre os 

objectos linguísticos e a manipulação que se faz com eles, mediante uma recente 

tradição psicolinguística. O aprendente controla e planifica os seus próprios 

processos de tratamento linguístico, sejam de compreensão e/ou de produção. 

Gombert (1990) explicita que as actividades e as capacidades metalinguísticas 
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podem abranger aspectos fonológicos, sintácticos, semânticos e pragmáticos, há 

um trabalho sobre a linguagem e a sua aquisição, nos domínios: fonético, 

gramatical, lexical e pragmático. 

A metalinguagem transcende a linguagem, revela um nível superior de 

conhecimento sobre a linguagem, e recorre a metaprocessos, responsáveis pela 

consciencialização e pelo processamento da informação. 

Segundo Gombert (1988: 65), numa perspectiva psicolinguística, o vocábulo 

“metalinguística” é utilizado quando se verifica “une attitude réflexive sur les objets 

longagiers et leur mánipulation en contexte”, evidenciando-se a relação com o 

contexto. Para verificar o carácter consciente das manifestações, isto é, para 

constatar o seu carácter metalinguístico, tem-se recorrido à capacidade de 

explicitação verbal por parte do indivíduo. Todavia, Gombert (1988) admite que há 

a possibilidade do aprendente reconstruir a posteriori e apresentar, no seu 

discurso, referências e passos que não estiveram presentes de modo consciente 

no momento da acção. 

Gombert (1988) reafirma que a perspectiva linguística caracteriza-se pelo modo 

como utiliza o vocábulo metalinguística” no âmbito da metalinguagem, e a 

perspectiva psicolinguística atribui a mesma designação aos processos cognitivos 

de gestão consciente da linguagem, quer nas unidades em si, quer no contexto 

em que a linguagem é utilizada. 

Por outro lado, o facto da CML não implicar, por si mesma, o domínio de uma 

metalinguagem, a capacidade de explicitação verbal mantém o problema de 

determinar a existência ou não de consciência: 

 «(…) est claire que la non-explicitation ne suppose pas automatiquement la non-

conscience. Ce ci est d’autant plus vrai que l’on s’intéresserà a des jeunes enfants 

dont il est peut-être difficile, comme le souligne Clark (1978), d’attendre qu’ils 

commentent clairement un langage qu’ils viennent juste de commencer à 

acquérir. » (Gombert, 1998: 65).  

A criança parte dum conhecimento intuitivo e um controlo funcional, e passa para 

um estado mais reflexivo e um controlo intencional. Reagindo a problemas 

comunicacionais cada vez mais complexos, a criança erra, e é a partir de 
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feedbacks/reforços positivos e/ou negativos que a criança reforça a sua atitude, o 

seu comportamento verbal, ou regride, não compreendendo o erro. 

“Dans un tel cas, l’action pédagogique doit viser à la constitution et à la 

stabilisation des connaissances épicognitives correspondantes, ce qui passe 

essentiellement par la manipulation d’objets. [...] C’est par ces manipulations que 

l’enfant sera conduit à la maîtrise fonctionnelle indispensable à l’efficacité des 

efforts qui ultérieurement viseront à la compréhension. » (Gombert, 1990 : 254) 

O conhecimento deliberado, reflectido, explícito e sistematizado das propriedades 

e das operações da língua, denomina-se conhecimento metalinguístico. O sujeito 

controla as regras estruturais da língua, desenvolve processos metacognitivos e 

apreende conhecimentos gramaticais. 

A CML é o resultado da consciência das realizações linguísticas, por parte do 

aluno, e permite a construção de um discurso do mesmo sobre os traços formais 

da linguagem que é objecto da análise. 

A competência metalinguística é uma capacidade separada do desenvolvimento 

linguístico inicial, surgindo mais tarde na altura da escola, portanto da 

formalização da linguagem. Contudo, a opinião mais aceite pelos teóricos da 

linguagem é a de que esta não é típica de nenhum grupo etário específico, sendo 

crucial no processo de desenvolvimento linguístico e cognitivo dos falantes, 

desenvolvendo-se perante mudanças operantes no crescimento da criança. 

Crescer linguisticamente significa compreender e produzir enunciados mais 

elaborados, evoluindo nas estratégias de processamento, contemplando 

comportamentos inconscientes, situações automatizadas e atitudes reguladoras 

conscientes. Por um lado, o pensamento individual, por outro lado, todas as 

implicações sociais facilitam o desenvolvimento da linguagem e o 

amadurecimento da CL.  

“An essential basis must be a much greater awareness, among teachers as well as 

parents, of how children’s use of language and the school’s attitude to language 

interact to affect learning. It is just such awareness and greater sensitivity that we 

hope may develop from the introduction into the curriculum of a discussion of 

language itself.” (Hawkins, 1987: 17) 
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O termo CL designa, segundo Ançã & Alegre (2003), “um fenómeno muito vasto, 

característico dos falantes e aprendentes de uma língua, e consiste na 

capacidade que estes têm de reflectir sobre a língua (LM ou LE) e de verbalizar 

essa reflexão.”  

Em termos de consciência “o conhecimento pode variar entre o implícito- quando o 

aprendente usa, mas não reflecte sobre a regra-, o mais ou menos implícito- 

quando o aprendente é capaz de reconhecer que um enunciado está ou não de 

acordo com a regra-, o mais ou menos explícito- quando o aprendente consegue 

descrever a regra com as suas próprias palavras- e o explícito- quando é capaz de 

a explicitar em termos metalinguísticos”. (Alegre, 2000: 122) 

Quer a CL, quer o conhecimento metalinguístico representam níveis de 

desenvolvimento da metalinguagem. 

“Num segundo momento, o falante demonstra consciência das realizações e 

propriedades da língua materna. Torna-se capaz de distanciar e de manipular a 

língua fora do contexto comunicativo, dito de outro modo, de passar do uso 

espontâneo e automático, que caracterizava a fase anterior, para um nível de 

consciência linguística que lhe permite pensar sobre algumas propriedades 

formais da língua, julgar da aceitabilidade dos enunciados e respectiva correcção 

e isolar e identificar unidades de discurso.” (Sim-Sim, 1998: 220) 

É de salientar que o conhecimento metalinguístico evolui à medida que a criança 

cresce linguisticamente; que a compreensão e a produção antecedem a 

consciencialização; e que o desenvolvimento da CL não se restringe a falar e a 

ouvir. A CL é um processo de reflexão, explicativo do conhecimento que já se 

detém sobre a língua. 

“A relação entre o desenvolvimento do conhecimento implícito da língua e a 

consciencialização desse conhecimento tem sido evidenciada através de inúmeras 

pesquisas, sendo hoje possível identificar algumas variáveis que reforçam tal 

relação, a saber, a aprendizagem e domínio da linguagem escrita (leitura e 

escrita), a exposição a jogos de linguagem (em casa ou na escola) e a situação de 

bilinguismo de algumas populações.” (Sim-Sim, 1998: 246-247) 

Há diversos graus de consciência, consoante o nível etário ou o grau de instrução 

(formal) do aprendente.  
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Sendo assim, consciencialização linguística é “a capacidade que o aprendente tem 

de reflectir sobre a língua, materna ou estrangeira, de a utilizar ou de agir sobre 

essa língua, tendo em conta o conhecimento sobre as suas regras de 

funcionamento. Nesta medida caracterizamo-la como um processo- a capacidade 

de reflectir- e simultaneamente como resultado desse processo- a capacidade de 

recorrer ao conhecimento linguístico.” (Alegre, 2000: 104 in Ançã & Alegre, 2003: 

34) 

O aprendente deve estar consciente das suas capacidades, do uso das línguas 

em presença, das estratégias deliberadas de utilização de códigos. 

 É preciso referenciar os cinco níveis de consciência, segundo a autora Dabène 

(1994): «la conscience langagière», na qual o sujeito considera o universo da 

linguagem na sua essência, distinta da realidade extra-linguística e independente 

do universo de referência; «la conscience linguistique» que se interliga com 

factores psicológicos e com a faculdade de identificar os elementos que compõem 

o seu repertório verbal, e que em situações migratórias tem reais dificuldades de 

se constituir, pela existência de um «falar misto»; «la conscience normative» 

relacionada com as formas correctas, aceitáveis de uma língua, despertando a 

curiosidade no falante que inicia um processo avaliativo das suas produções 

comunicativas/linguísticas; «la conscience ethnolinguistique» que permite ao 

indivíduo de se relacionar com o seu repertório linguístico com a sua definição 

identitária, numa determinada comunidade; e «la conscience sociolinguistique», 

na qual estão patentes as informações que apoiam o sujeito no tipo de difusão e 

de emprego de determinadas línguas. 

O movimento designado de LA surgiu no início dos anos 80 como forma de 

combater a iliteracia e os maus resultados em LM e em LE ao nível do ensino 

primário e secundário nas escolas britânicas. Tem como objectivo fundamental o 

desenvolvimento de competências dos Als, em termos da análise das diferenças 

e semelhanças entre as línguas ou suas variedades, no que respeita as suas 

origens, variação individual, social ou de estatuto. 

Em estudos britânicos tem-se verificado a predilecção por termos como LA, 

awareness of language, consciousness-raising, metalinguistic awareness ou 

metalinguistic consciousness. Em Portugal, tem-se privilegiado as designações de 



 
 

 70

CL ou CML (Barbeiro, 1994; Alegre, 2000; Ançã & Alegre, 2002) mediante um 

aprofundamento da questão da consciencialização em vários domínios distintos. 

Barbeiro (1994: 24) exprime como sendo “a capacidade cognitiva do sujeito 

incidindo sobre a linguagem […] e consistindo na reflexão ou no controlo 

deliberado, com vista a uma tomada de decisão (…).” Encara a CML como a 

capacidade para reflectir acerca da natureza e funções da linguagem com o seu 

carácter reflectido, explícito, surgindo como um nível mais elaborado de 

construção cognitiva, relativamente à CL. Já a CL permite controlar a relação 

entre a linguagem e a situação de comunicação, correponde ao conhecimento 

implícito, ao saber-fazer linguístico do falante. 

Sendo Hawkins (1987) e James & Garrett (1991) os promotores deste movimento 

designado de LA, tem no francês uma aproximação ao conceito, pela expressão 

éveil au langage (Dabène, 1994). Tem como objectivos: desenvolver a reflexão 

das crianças sobre o universo da linguagem, a diversidade das línguas e os 

fenómenos de comunicação; propor uma série de actividades de observação 

embuídas das características da LM dos aprendentes, num público escolar 

grandiosamente heterogéno; consciencializar para a variedade de línguas e de 

culturas, para os fenómenos de aquisição, da comunicação e da linguagem; 

valorizar as línguas das crianças, imigrantes de outros países, sendo objecto de 

uma reflexão metalinguística. 

O conceito de LA atribui uma importância vital ao conhecimento do fenómeno 

linguístico como ponto fundamental da aprendizagem de uma língua. Carl James 

considera pertinente a AC, ao considerá-la vantajosa por permitir uma 

metodologia, ao nível da sala de aula, dando um enfoque na existência de duas 

realidades concretas - a língua nativa do aluno (que ele não pode esquecer) e a 

língua estrangeira (língua não-materna). É este contacto entre línguas, o 

cruzamento de ambas que está patente no contexto sala de aula. A isto Carl 

James chamou interfacing. Para usar a terminologia de Carl James, teremos que 

falar em LA Movement, salientando o que ele designa por KAL (Knowledge About 

Language), parte integrante, sem dúvida, da noção de LA. Importa, assim, levar o 
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aluno a tomar consciência da língua, a pensar sobre o que já conhece e, como tal, 

a descobrir as regras dessa língua por si próprio. 

“LA is a person’s sensitivity to and conscious perception of the nature of language 

and its role in human life (…)” (James & Garrett, 1991: xi) É um encontro de 

mentes, elemento facilitador de discussão da diversidade linguística, de forma a 

motivar para a escrita, a desenvolver competências de leitura, audição e escrita 

de línguas. Falar de línguas é caminhar num horizonte iluminado de 

pensamentos, vontades e sentimentos. 

Na própria definição de LA, surge a questão de language se referir à linguagem, 

em geral, ou a determinada linguagem, particular e específica.  

“In the sort of LA where “language” is meant generically (say, multicultural LA), 

each pupil is likely to experience far more new explicit input in comparison to the 

degree of implicit knowledge raised to consciousness, than a pupil in the specific-

language LA, working with the MT, where most work will involve raising intuitions to 

consciousness.” (James & Garrett, 1991: 7)  

É crucial que o conhecimento se alargue ao campo linguístico, às competências e 

à intercompreensão, à interacção comunicativa, à aprendizagem de uma língua 

não-materna, à cultura do aluno. 

Os domínios de LA” estendem-se ao campo afectivo, social, cognitivo, bem como 

ao desempenho do aprendente e à consciencialização do poder de manipulação 

através da linguagem.  

É preponderante que se tenha em mente que “(…) education consists in a large 

part in learning to use language (and languages), then learners need to be able to 

observe and take note of how differences in use correlate with differences in 

selection of forms of language. Pupils need to be able to characterise objectively 

and analytically their own choices of language forms and functions, the language of 

those around them, and the potential of language to reflect variety. They need to 

be able to describe and assess their own speech and writing, as a basis for self-

criticism, which in its turn becomes the impetus for personal growth.”  (James & 

Garrett, 1991: 12)  

Tal como apresentam James & Garrett (1991) a LA engloba vários domínios 

(cognitivo, afectivo, poder, social, de realização). No que concerne o domínio 
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afectivo, o aprendente contribui (encorajado pelo professor) com coisas novas de 

relevância pessoal, desenvolvendo actividades linguísticas pessoais, envolvendo-

se na linguagem de forma afectiva, investindo no sucesso da aprendizagem de 

uma língua, ou retraindo-se e criando atitudes desfavoráveis em relação a essa 

mesma língua. A aprendizagem de uma LNM não se baseia apenas em actos de 

cognição, é igualmente marcada por actos de teor afectivo. Em relação ao 

domínio social, e tendo em conta os movimentos migratórios frequentes nas 

sociedades, torna-se excepção, em vez de regra, a existência de uma sociedade 

monolingue, monocultural. Com a existência de diversas línguas e culturas na 

sala de aula, há que explorar as potencialidades de desenvolver a aprendizagem 

de uma L2, partindo da Língua e da CMs do aprendente. Quanto ao domínio 

cognitivo, é de enunciar a preponderância de “(…) developing awareness of 

patern, contrast, system, units, categories, rules of language in use and the ability 

to reflect upon them.” (James & Garrett, 1991: 15) 

Se por um lado, todas as linguagens são potencialmente ricas, por outro lado não 

devemos esquecer que têm estatutos diferentes, e na prática, enquanto agente da 

educação, o professor tem de ter consciência das potencialidades e dos limites de 

cada uma. “(…)‘Appreciation of dialect differences’, is by a sustained effort at 

developing LA in the schools, in teacher training and among parents.” (Hawkins, 

1987: 62) 

 

2- Metacapacidades 

O que é metalinguístico para uns, não é forçosamente para outros. Mas tudo deve 

ser tomado como objecto de estudo: o enunciado, os factores extra-linguísticos, 

as capacidades, os comportamentos, as atitudes metalinguísticas do aprendente, 

e mesmo as suas produções linguísticas. 

Diversos autores consideram as capacidades metalinguísticas como parte 

integrante da metacomunicação, tais como Flavell (1976, 1978, 1981) e Flavell & 

Wellman (1977).  
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“Most of these studies bear on the child’s knowledge and cognitive acions 

concerning communications- thus, on a type of metaconition or gognition-about-

cognition sometimes referred to as communication.” (Flavell, 1976 in Flavell; Miller 

& Miller, 1993: 297) 

“Communication involves the creation of mental states in others, and children’s 

beliefs about communication are therefore necessarily linked to their more general 

theory of mind-in particular, their beliefs about the sources of knowledge.” (Flavell; 

Miller & Miller, 1993: 299) 

A experiência de ler e de escrever, e a promoção de literacias podem facilitar o 

desenvolvimento da metacomunicação. As competências comunicativas e 

metacomunicativas da criança desenvolvem-se ao passo que se sentem 

mudanças cognitivas.  

“Outre le métalangage, les “métacapacité” les plus communément citées sont: le 

méta-apprentissage qui renvoie à la connaissance et au contrôle des processus 

d’apprentissage ; la méta-attention qui, qualifie la capacité de faire volontairement 

attention ; la métacognition sociale qui désigne la connaissance des processus 

cognitifs en oeuvre chez autrui et de leurs implications comportementales ; enfin, la 

métamémoire qui, hormis le métalangage, est un domaine de la 

métacommunication unanimement cité et qui est le plus étudié. » (Gombert, 1990 : 

19) 

Gombert (1988) designa por metacomunicação ou consciência metacomunicativa 

a  consciência que o sujeito tem dos factores que influenciam a comunicação. 

Essa consciência não está limitada a apenas aspectos verbais, mas também 

factores não verbais presentes na comunicação. 

“Cognition is not necessarily more advanced in one society than the other; rather, it 

is simply different. Cultures differ in the kinds of cognitive skills that are valued, and 

consequently encouraged and developed.” (Flavell; Miller & Miller, 1993: 15) 

Os familiares da criança contribuem como mediadores nas influências culturais, 

proporcionando interacções, a exposição a diferentes valores e competências. 

Uma criança desenvolve-se observando os outros, num contacto interactivo, 

respondendo a múltiplos feedbacks, aprendendo estratégias de resolução de 

problemas. O conhecimento vai sendo re-estruturado. 



 
 

 74

“This cognitive construction of the world is both helped by and constrained by their 

biological endowment; their current cognitive competencies, capacity, and 

knowledge; and the opportunities provided by their environment, including the 

adults who function as “cognitive guidance counselors”. The process of 

construction itself involves assimilation, accomodation, encoding, and co-

construction with adults and peers.” (Flavell; Miller & Miller, 1993: 21) 

Flavell (1976 ) depreende que a metacognição se refere aos conhecimentos do 

sujeito sobre os seus próprios processos e produtos cognitivos, na sua 

aprendizagem. A metacognição interliga-se com um controlo activo, regulação e 

implementação desses mesmos processos. Metacognição é a cognição sobre a 

cognição, englobando conhecimentos introspectivos conscientes sobre os 

estados cognitivos e as operações advindas dos mesmos, e as capacidades do 

aprendente de controlar e de planificar os processos de pensamento e de 

produção, com vista à realização de um determinado fim, objectivo. 

“Au début de cette partie se trouve rappelée la définition que Flavell (1981) donne 

de la métacognition : «la cognition sur la cognition», qu’en est-il des métacapacités 

particulières : le méta-apprentissage est-il «l’apprentissage de l’apprentissage», la 

máta-attention «l’attention sur l’attention» ; la métamémoire «la mémoire de la 

mémoire» ? Certes non ! Les caractérisations générales qui conviennent sont : 

cognition sur l’apprentissage ; cognition sur l’attention ; cognition sur la mémoire. 

De la même façon, et nous retrouvons ici la différence de point de vue entre 

linguistes et psychologistes, l’activité métalinguistique ne renvoie pas au langage 

sur le langae, mais à la cognition sur le langage et fait partie intégrante des 

activités métacognitives. » (Gombert, 1990 : 19/20) 

A metacognição engloba os conhecimentos introspectivos sobre os estados 

cognitivos e as suas operações, bem como as capacidades do aprendente de 

controlar e planificar os seus próprios processos interligados com o seu 

pensamento, as suas produções. A metacognição é um meio na construção da 

aprendizagem. 

O desenvolvimento metalinguístico tem um papel primordial no desenvolvimento 

da consciência relativa aos processos do pensamento e na aprendizagem da 

leitura e da escrita. Barbeiro (1994) salienta que através da escrita, a criança tem 

necessidade de reflectir sobre a linguagem, tonando-se consciente da sua 

natureza e das suas funções. A escrita pode representar o pensamento, mas 
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pode, igualmente, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de análise, de 

tomada da consciência. 

A metamemória é um tipo de metacognição, baseia-se na capacidade de memória 

do aprendente, em estimular o uso de qualquer conhecimento, estratégia ou 

actividade cognitiva relevantes para o pensamento. 

“Metamemory means knowledge or cognitive activity bearing on anything 

mnemonic; i tis, therefore, metacognition that takes memory enterprises as its 

object. Two major categories of metamemory were distinguished: metacognitive 

knowledge concerning memoy and self-monitoring and regulation. The former is 

further divisible into knowledge about mnemonic persons, tasks, and strategies. In 

the person case, children learn, among other things, to identify experiences of 

remembering and forgetting as such and to distinguish them from other mental 

experiences. They also come to recognize the capacities, limitations, and 

idiosyncrasies of the human memory system.” (Flavell; Miller & Miller, 1993: 297) 

A cognição não é mais avançada numa sociedade em comparação a outra, é 

apenas e concretamente diferente. As culturas diferem no tipo de competências 

cognitivas que são valorizadas, encorajadas e desenvolvidas. Diferentes 

contextos sócio-culturais criam diferentes capacidades de memorização e de 

aprendizagem em tradições orais e escritas. 

“Children in all cultures have considerable exposure to oral stories and spatial 

arrays, and may even excel in memory on these tasks if their culture has a strong 

tradition of oral story telling or requires strong visual-spatial skills for survival.” 

(Flavell; Miller & Miller, 1993: 297) 

 

3- Actividades metalinguísticas 

O aprendente, mediante a realização de actividades metalinguísticas faz 

hipóteses, expõe intuições, adquire conhecimentos. Alguns autores defendem que 

a competência metalinguística faz parte do processo de aquisição da linguagem, e 

assim desde que surge a capacidade linguística, na criança, a mesma exige 

capacidades metalinguísticas que se vão desenvolvendo consoante o crescimento 

etário. Contudo, nem toda a actividade cognitiva do aprendente, toda a utilização 

auto-reflexiva da linguagem, tem características metalinguísticas. Segundo alguns 

autores, por volta dos quatro-cinco anos, nas crianças destaca-se uma atitude 
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reflexiva sobre a linguagem, com a incrementação de auto-correcções 

espontâneas, demonstrando uma certa intuição linguística. 

“La compétence linguistique n’ exige en aucun cas que l’individu soit capable 

d’expliciter les règles qu’il suit lorsqu’il parle ou lorsqu’il est en position d’auditeur. 

En d’autres termes, l’intuition linguistique n’est pas de l’ordre du métalinguistique.” 
 (Gombert, 1990 : 23)  

Actividades metalinguísticas relacionam-se com as actividades de análise e com 

os conhecimentos linguísticos do aprendente; mas também com as actividades de 

controlo que supõem a selecção e a coordenação de informações num 

determinado contexto temporal e situacional. Esse controlo é de carácter cognitivo 

e consciente; os processos são de auto-referência, nos quais a linguagem refere-

se a si mesma; e há uma gestão consciente, de reflexão, de controlo deliberado 

perante comportamentos verbais ou não-verbais, mas comunicativos. 

“Les activités métalangagières ont pour but d’inciter l’élève à faire du langage un 

objet d’observation et de réflexion. En contexte bilingue, ces réflexions peuvent 

être à la source de comparaisons fructueuses : elles font prendre conscience de la 

diversité des organisations linguistiques et relativise chacune d’entre elles. Elles 

aident ainsi à renforcer la conscience métalinguistique des sujets. » (Dabène, 

1994 : 161) 

As actividades epilinguísticas são as actividades metalinguísticas inconscientes, 

remetem para um comportamento linguístico embuído de processos de auto-

referência nas produções linguísticas. Este tipo de actividades é um conjunto de 

manifestações explícitas do aprendente, relacionada com o funcionamento de 

regras de organização e de uso da linguagem. Não são controladas 

conscientemente pelo sujeito. Os comportamentos epilinguísticos são mais 

precoces que os metalinguísticos. Os epiprocessos são processos inacessíveis à 

consciência, logo manifestam-se nas actividades epilinguísticas, exteriorizando a 

gestão, a regulação e o controlo do tratamento linguístico. 

“Activités épilinguistiques : comportements précocement avérés qui s’apparentent 

aux comportements métalinguistiques mais qui ne sont pas (...) contrôlés 

consciemment par le sujet. Il s’agit en fait de manifestations explicites, dans les 

comportements des sujets, d’une maîtrise fonctionnelle de règles d’organisation ou 

d’usage de la langue.” (Gombert, 1990 : 27)  
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4- Consciência (Meta) Linguística e relação entre línguas 

 

4.1- Análise contrastiva 

Relaciona-se com a comparação entre línguas, as suas estruturas fonológicas, 

morfológicas, sintácticas e léxico-semânticas, descobrindo os problemas de 

aprendizagem, e reforçando a análise das diferenças e semelhanças entre as 

duas línguas em contacto.  

“Likewise, CA is as interested in the inherent genius of the language under its 

purview as it is in the comparability of languages. Yet it is not concerned with 

classification, and, as the term contrastive implies, more interested in differences 

between languages than in their likenesses. […] CA is a linguistic enterprise aimed 

at producing inverted (i.e. contrastive, not comparative) two-valued typologies (a 

CA is always concerned with a pair of languages), and founded on the assumption 

that languages can be compared.” ( James, 1980: 3) 

Os erros são, eles próprios, manifestação das dificuldades resultantes das 

aprendizagens. Os efeitos de transferência são negativos quando nos deparamos 

com a inibição do aprendente ou de interferências entre estruturas e descrições 

gramaticais na aquisição de línguas. Qualquer língua enriquece-se de novas 

palavras e sofre interferências de palavras de outras línguas. Interliga-se, deste 

modo, com os hábitos verbais do aluno e das estruturas linguísticas assimiladas, 

fundamentalmente na sua experiência linguística e cognitiva interiorizada pelo 

aprendente. 

Não é a inibição ou proibição do uso da LM que melhora a aprendizagem do P. 

Pode haver vantagem, com os erros que decorrem da interferência da LM, fazer 

uma AC simples, com o aluno, para o alertar para o fenómeno, para além de 

ajudar o professor a perceber a causa do erro. 

“The major contribution of the linguist to language teaching was seen as na 

intensive contrastive study of the systems of the second language and the mother 

tongue of the learner; out of this would come na inventory of the areas os difficulty 

which the learner would encounter and the value of this inventory would be to 

direct the teacher’s attention to these areas so that he might devote special care 

and emphasis in his teaching to the overcoming, or even avoiding, of this predicted 

difficulties.” (Corder, 1981: 5) 
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Uma AC só é possível se o professor se empenhar em conhecer a LM do aluno 

(bem como a sua cultura), nomeadamente a sua grafia, o que se torna muito 

complicado quando a lingua não tem uma escrita oficial como o crioulo de Cabo 

Verde. Neste caso, e apesar de já ter sido criado um alfabeto, ainda não existe 

uma grafia obrigatória e fixa para cada palavra. A AC remete-nos para as 

hipóteses explicativas dos erros observados no discurso oral e/ou escrito dos 

aprendentes. O que se transpõe de uma língua para outra não é só o saber fazer 

linguístico e hábitos verbais, mas essencialmente a experiência linguística e 

cognitiva interiorizada pelo indivíduo. 

“L’approche contrastive, en tant que description comparée de deux langages, et 

dégagée de son encrage behaviouriste initial, apparaît pédagogiquemente utile au 

moins sous deux formes. D’abord, dans les explications fournies par les manuels 

ou les enseignants qui éclairent l’ apprentissage par des informations contrastives 

adaptées : l’activité même de l’enseignant, s’il connaît la langue maternelle des 

apprennants, est explicitement ou implicitement contrastive, lorsqu’il s’y réfère pour 

structurer son guidage pédagogique. Ensuite, dans les descriptions contrastives 

approfonfies à l’intention d’enseignants, de futurs enseignants ou d’étudiants 

avancés : elles sont alors destinées moins à servir de base à des méthodes ou des 

programmes de langue qu’à synthétiser et détailler, ous forme contrastive, des 

différences de fonctionnement déjà connues pour l’essentiel. Elles intérèssent à ce 

titre autant les traducteurs ou l’enseignement de la traduction, les linguistes et 

l’enseignement de la linguistique, que l’enseignement des langues stricto sensu. » 

Besse, H. & Pourquier, R. (1984) Grammaires et didactique des langues, Col. 

LAL, Hatier, Paris, p. 205-206. 

Ançã (2003) reforça duas perspectivas distintas mediante a focalização do 

objecto-língua: a sensibilização (abertura ao mundo das línguas e das culturas, 

valorizando a diversidade) e a consciencialização (desenvolvimento da 

consciência/competência metalinguística, pressupondo uma consciência 

contrastiva). 

A consciencialização é o processo de tomar consciência de um facto, de um 

acontecimento mediante as ocorências do mesmo. Quando o aprendente está 

exposto a um acontecimento linguístico e quando toma consciência do mesmo, 

identifica claramente os fenómenos aos quais se depara, identificando-os e 
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tentando compreendê-los. A consciencialização deverá ser acompanhada pela 

AC, de modo a identificar as zonas de interferência e de transferência negativa, e 

para que o aprendente tome consciência de certas similariedades do sistema 

linguístico maternal para outro sistema linguístico, possivelmente da Língua Alvo. 

 

4.2- Análise do erro 

A análise de erros constitui uma metodologia da Didáctica de Línguas. Tenta 

explicar a causa dos erros cometidos por aprendentes de uma língua, de modo a 

que se compreenda melhor o processo de aquisição da linguagem em geral, e os 

fenómenos resultantes do contacto entre línguas. 

“Error analysis is both an ancient activity and at the same time a comparatively 

new one. In its old sense it is simply the informal and often intuitive activity of any 

teacher who makes use of the utterances of his pupils to assess whether they 

have, or have not, learnt the particular linguistic points that he has been trying to 

teach- it is, in other words, an informal means of assessing and checking on a 

pupil’s progress.” (Corder, 1981: 51) 

A AE desenvolveu-se a partir dos anos 60 e baseou-se, primeiramente em 

inventários de erros: fonéticos, lexicais, morfossintácticos; classificados segundo 

tipologias diferentes: erro relativo/absoluto, erro por 

adição/supressão/substituição; erro na categoria gramatical. Este tipo de análise 

relacionava-se com as gramáticas: tradicional, estrutural, funcional, 

transformacional. 

“Error analysis is a procedure used by both researchers and teachers. It involves 

collecting samples of learner language, identifying the errors in the sample, 

describing these errors, classifying them according to their hypothesized causes, 

and evaluating their seriousness.” (Ellis, 1985: 296) 

Estudos diversificados, realizados nos anos 70 e 80, demonstraram que a 

percepção do erro era diferenciada perante locutores nativos e não-nativos, de 

modo a reconhecer se os erros específicos de síntaxe, léxico ou pronúncia 

afectam a compreensão do ouvinte/leitor e /ou atitude do aprendente. 

Na aprendizagem de uma L2, um erro não é um facto físico imutável, mas uma 

construção social, confrontado com uma norma específica, numa determinada 

situação sócio-linguística concreta. A visão dos erros, em muitos casos, é mais 
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descritiva do que prescritiva. Os erros são inerentes ao processo de 

aprendizagem de uma língua. 

Segundo Corder os erros ocorrem, porque os aprendentes elaboram a partir de 

mecanismos cognitivos um sistema de regras próprias divergentes do sistema da 

LM e do da Língua Alvo (dialecto idiossincrático).   

“In these some of the rules required to account for the dialect are not members of the 

set of rules of any social dialect; they are peculiar to the language of that speaker. All 

idiosyncratic dialects have this characteristic in common that some of rules required to 

account for them are particular to an individual.” (Corder, 1981: 15) 

É como um dialecto transitório, peculiar, diferindo em certos aspectos da Língua 

Alvo e exteriorizando algumas características da LM do aprendente. 

Os erros são significativos e preponderantes, por serem o “espelho” de como se 

aprende uma língua, sendo um instrumento indispensável para analisar e 

aprender com todo o processo relativo ao uso de procedimentos mentais, 

cognitivos, denominados estratégias de aprendizagem que o sujeito utiliza na 

descoberta da língua. 

“It is a way the learner has of testing his hypotheses about the nature of the language 

he is learning. The making of errors then is a strategy employed both by children 

acquiring their mother tongue and by those learning a second language.” (Corder, 

1981: 11) 

Se o aprendente procura identificar a origem do erro, para ultrapassar a 

possibilidade de fossilização do erro, consegue tomar consciência, progredindo a 

outros níveis reflexivos e analíticos. Assim sendo, a AE favorece a 

consciencialização. O aprendente mobiliza todas as suas competências e 

conhecimentos nesse processo. 

“Error analysis, however, cannot yet give us a clear and comprehensive picture of 

the learner’s communicative competence; it does not enable us to predict how a 

particular learner will cope with the demands of a situation of language use, though 

it will serve well to say how he will perform in a situation of language learning, as I 

defined it.” (Corder, 1981: 54) 

No que concerne os erros de performance, estes podem ser facilmente corrigidos 

pelo próprio falante, ao contrário dos erros de competência. Os aprendentes de 

uma L2 têm diversas vezes erros de performance, devido ao processamento da 
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Língua Alvo não estar devidamente automatizado, sendo o aprendente, um 

indivíduo vulnerável a perturbações nesse processamento. Mesmo se o 

aprendente “sabe” a forma correcta, na Língua Alvo, de uma estrutura e é capaz 

de usá-la correctamente na maior parte das ocasiões, as exigências do 

processamento podem conduzir subitamente à produção de formas incorrectas 

encontradas anteriormente no processo de aquisição, e consideradas erros de 

competência. Em relação à proficiência linguística, esta interliga-se com o 

conhecimento e capacidade de usar uma língua.  

Podem ser distinguidos os erros de produção, dos erros de compreensão. Assim, 

quanto aos erros de produção, estes podem ser categorizados, diferenciados, 

consoante diversos items, entre os quais:  

“(...) com referência à sua forma linguística, na base das suas causas hipotéticas, 

em relação a um modelo de processamento psicolinguístico, dentro de um modelo 

de proficiência linguística, relacionado com os efeitos que eles têm no interlocutor. 

[...] Qualquer instância de erro pode potencialmente, em simultâneo, ser 

classificado em relação a todas elas.” (Stroud, 1997: 14). 

Contudo os erros de compreensão podem depender da falta ou confusão entre 

elementos lexicais, da incapacidade discriminatória, por parte do aprendente, de 

distinções fonológicas, bem como nas relações sintácticas a estabelecer, dentro e 

entre orações. Embora, relativamente a este tipo de erros, também podem ser 

advindos de problemas de audição, fadiga, entre outros. 

Voltando aos erros de produção e à tipologia de erro baseada na forma 

linguística, esta pode ter a ver com categorias lexicais (substantivos, verbos, 

adjectivos), características morfológicas (número, género, tempo), categorias 

sintácticas (sintagmas nominais, orações encaixadas), ou unidades fonológicas 

(vogais, consoantes, traços suprasegmentais). (Stroud, 1997) 

 “We must therefore make a distinction between those errors which are the product of 

such chance circumstances and those which reveal his underlying knowledge of the 

language to date, or as we may call it his transitional competence. The errors of 

performance will characteristically be unsystematic and the errors of competence, 

systematic.” (Corder, 1981: 10) 



 
 

 82

Este tipo de análise tem um duplo objectivo: compreender melhor os processos 

de aprendizagem e melhorar o ensino.  

“As estratégias de tratamento de erros precisam também de estar ligadas aos 

hábitos socioculturais ou expectativas dos aprendentes no que se refere à forma 

como a aprendizagem, a aquisição e a correcção de capacidades são 

compreendidas, em geral, como fenómenos constituídos socialmente.” (Stroud, 

1997: 32) 

Em numerosos países africanos, nos quais há línguas maternas não-descritas ou 

desconhecidas dos aprendentes e dos investigadores, e no caso de públicos 

plurilingues, a análise de erros torna-se um mecanismo crucial para conhecer as 

línguas e para comunicar, reconhecendo as necessidades linguísticas, 

melhorando as descrições pedagógicas, modificando as atitudes e as práticas 

pedagógicas.  

“ Les attitudes envers l’erreur, liées à dês représentations socioculturelles et 

idéologiques, sont souvent négatives et péjorativement connotées (tabou, péché, 

ennemi, délit, maladie), y compris dans une littérature pédagogique encore 

récente. ” (Besse & Porquier, 1991 : 211) 

 

4.3- Norma 

Podem-se distinguir diferentes tipos de normas, por exemplo a variedade padrão 

e o uso geral de uma língua.  

“A norma da variedade padrão tem sempre um sentido prescritivo; é obrigatória 

para o uso oficial da língua. A norma de uso geral entre qualquer grupo de falantes 

(adultos instruídos, adolescentes, professores, classe média, residentes de uma 

certa área) pode, por diferentes razões, divergir da variedade padrão. Pode ser 

descrita em qualquer momento por meios linguísticos convencionais e é, assim, 

denotada como a norma descritiva.” (Stroud, 1997: 23) 

É de realçar o valor histórico-social da padronização de uma língua, a 

consequente padronização da educação, e posterior centralização das instituições 

administrativas (com a expansão da língua e a sua aceitação na sociedade). 

O P padrão exprime a identidade cultural e social de uma sociedade, de uma 

comunidade particularizada pelos seus valores, crenças, ideais, convenções. Mas 
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a língua tem de se adaptar às circunstâncias sociais dos falantes, sendo 

evolutivas, reflectindo o seu uso social e construindo subjectividades específicas 

mediante os interlocutores e a situação sócio-comunicativa. A aprendizagem de 

uma língua implica a socialização das normas de grupos sociais específicos, pois 

a própria língua, é também usada na negociação de identidades de grupo ou 

individuais. 

O aprendente de uma língua possui da mesma, um conhecimento implícito e 

inconsciente, sob forma de um sistema interiorizado de regras, padrões e usos, 

de interacções comunicativas com outros falantes, promovendo correcções, auto-

correcções, e até mesmo a aplicação e refutação de regras. O desconhecimento 

dessas mesmas regras leva a que o aprendente cometa erros, que poderão ser 

desvios de normas presentes em diferentes contextos comunicativos. 

 

4.4- Transferência, interferência e interlíngua 

Os erros de transferência, são quando o aprendente transfere da sua LM, traços 

ou regras, para a sua Língua Alvo, a L2. 

 “Deve-se distinguir transferência “positiva” da transferência “negativa”, ou de outro 

termo, a interferência, i.e. quando o traço ou regra transferidos são estranhos à 

Língua Alvo. (...) Enquanto o resultado da transferência negativa constitui uma 

dificuldade a ser ultrapassada, a transferência positiva é, na verdade, um recurso 

para os falantes, particularmente para línguas que estão próximas umas das 

outras.” (Stroud, 1997: 15/16) 

“O êxito no aprendizado de um língua estrangeira depende de um certo grau de 

maturidade na LM. A criança pode transferir para a nova língua o sistema de 

significados que já possui na sua própria.” (Vygotsky, 1991: 94) Esta afirmação 

pode-se reportar ao sucesso escolar numa L2.  

Para Roberto Lado, e no que concerne a análise contrastiva, o aprendente tem a 

tendência de transferir as formas e os significados da sua LM para a outra língua 

que está em aprendizagem.  

Segundo o autor Uriel Weinreich, no contacto entre línguas  os aprendentes 

bilingues estabelecem desvios das normas linguísticas. Na perspectiva 
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estruturalista de Weinreich, este explica a fossilização como um caso de 

transferência que se torna permanente. Formas da L1 que são erroneamente 

identificadas como formas equivalentes da L2, são assim transferidas, e 

eventualmente poder-se-ão fossilizar. 

Constatamos, assim, que no contacto entre dois sistemas linguísticos, podem 

ocorrer transferências. 

 “Negative transfer, also known as interference, is the use of a native-language pattern 

or rule which leads to an ERROR or inappropriate form in the TARGET LANGUAGE.” (1985: 

160) 

Quando estamos perante um aluno bilingue, quando duas ou mais linguagens 

estão em contacto, possivelmente poderão ocorrer interferências entre sistemas 

linguísticos.  

“The term interference implies the rearrangement of patterns that result from the 

introduction of foreign elements into the more highly structured domains of 

language, such as the bulk of phonemic system, a large part of the morphology 

and syntax, and some areas of the vocabulary (kinship, color, wheather, etc.).” 

(Weinreich, 1974: 1) 

Contacto de línguas define-se, segundo o Longman Dictionary of Applied 

Linguists, como: 

“Contact between different languages, especially when at least one of the languages 

is influenced by the contact.” (1985: 156) 

A interferência baseia-se na modificação de estruturas de uma língua por contacto 

com outra, sendo um fenómeno frequente em sujeitos bilingues. O aprendente 

bilingue quando se confronta com estruturas desconhecidas poderá questionar se 

já aprendeu algo semelhante, contudo: 

“Interference theory predicts that if a learner is called upon to produce some L2 

form which he has not learnt, he will tend to produce an erroneous form having its 

origin in his L1.” (James, 1980: 23) 

O uso psicolinguístico do termo interferência relaciona-se com os velhos hábitos 

quando os novos estão a ser aprendidos, e o uso sócio-linguístico está interligado 

com interacções linguísticas, com o uso social da linguagem. Erros que reflictam 

as estruturas da LM do aprendente são erros interlinguísticos. 



 
 

 85

“It seems then, that conditions that exert pressures on the learners to produce or 

communicate too soon in the second language will encourage conscious use of the 

first language as na aid in communication.” (Dulay; Burt & Krashen, 1982: 109) 

Situações de contacto cultural e linguístico marcam a distinção entre grupos 

étnicos e comunidades culturais.  

“Beyond cognitive differences possibly attributable to differences of language, there 

are cognitive differences due to differences in speaking. There is interference not 

only between phonologies and grammars, but also between norms of interaction 

and interpretation of speech.” (Hymes, 1974: 124) 

Desse contacto surgem o biculturalismo (participação em duas culturas) e o 

bilinguismo (difusão de elementos culturais e linguísticos). 

“More precisely, it attempts to show to what extent interference is determined by 

the structure of two languages in contact as against non-linguistic factors in the 

socio-cultural contexto of language contact.” (Weinreich, 1974: 4) 

A interlíngua é uma competência transitória, um sistema intermediário, que 

comporta as diversas características de uma língua: sistema simbólico de signos, 

dupla articulação, sistematicidade, variabilidade, inteligibilidade; bem como os 

traços próprios que a diferenciam das línguas ditas naturais: instabilidade, 

permeabilidade, fossilização, regressão e simplificação, dando-lhe um carácter 

evolutivo.  

Referindo-se à interlíngua, Ellis constata que: 

“The term has come to be used with different but related meanings: (1) to refer to the 

series of interlocking systems which characterize acquisition, (2) to refer to the system 

that is observed at a single stage of development (i.e. ‘an interlanguage’), and (3) to 

refer to particular mother tongue/target language combinations.” (1985: 299) 

É formada no processo de aprendizagem da Língua Alvo pelas interferências da 

LM, as estratégias de aprendizagem e de comunicação em L2 e a generalização 

das regras da Língua Alvo. Depende, assim, de variáveis individuais e sociais, 

bem como metodológicas. 

“Both language learners and native speakers typically try to correct any errors in what 

they have just said. This is referred to as ‘monitoring’. The learner can monitor 

vocabulary, grammar, phonology, or discourse.” (Ellis, 1985: 300) 
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A generalização é uma forma de tratamento verbal, constatada nos erros de 

progressão, como forma de simplificar generalizando, embora fique patente que 

se torna muito difícil simplificar o desconhecido e nas línguas, a aprendizagem é 

gradual, não é algo a priori. O aprendente ao simplificar a Língua Alvo, impregna 

todo o conhecimento linguístico anterior. 

É de realçar que os erros de competência, sistemáticos, não são corrigidos pelos 

aprendentes, de forma autónoma e independente da orientação do professor, 

porque relacionam-se com a interlíngua estabelecida, com o impacto de um 

sistema de regras sobre um outro, de duas ou mais línguas em contacto. 

“The terms interlanguage and interlingua suggest that the learner’s language will 

show systematic features both of the target language and of other languages he 

may know, most obviously of his mother tongue. In other words his system is a 

mixed or intermediate one.” (Corder, 1981: 67) 

O sujeito atinge um nível de desenvolvimento que lhe permite integrar o novo 

material linguístico. O sucesso em L2 depende do conhecimento implícito e, para 

adquiri-lo, o sujeito usa o conhecimento da LM e o conhecimento que possui do 

mundo. Torna-se relevante reflectir sobre a interlíngua que o sujeito possui, e na 

transferência de regras e unidades da sua LM para a Língua Alvo. 

Na interlíngua está a presença da LM da criança, e a LNM, coexistindo ambas, 

interiorizadas na criança, sendo um sistema linguístico estável, e outro transitório 

e evolutivo, tornando possível a actualização da língua através do discurso, sendo 

um elemento preponderante de aprendizagem. A interlíngua apoia-se num 

sistema linguístico já adquirido. Mas a interlíngua são também as dificuldades de 

expressão e compreensão ou, de um modo pragmático, caminhos delineados 

para o insucesso. 

“An interlingua is a functionally reduced dialect of the target language. […] An L2 

form may have high inherent complexity, but, if it is isomorphic with a certain 

equivalent L1 form, it may well be easier to learn that some other inherently simple 

form which is exotic to the L1”. (James, 1980: 160) 

Sendo a interlíngua evolutiva, o desenvolvimento é o cerne deste conceito, 

desenrolando-se perante o ritmo da aula, o ritmo da aprendizagem, o ritmo do 

ensino e o tempo. Poder-se-á encarar a interlíngua como uma competência de 
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comunicação, integrando as componentes: linguística, discursiva, referencial e 

sócio-cultural, estabelecendo-se entre elas interrelações complexas. 

 

 

Síntese final 

É deveras reconhecido, por vários autores, o papel dos conhecimentos 

(meta)linguísticos  na aprendizagem de uma L2. A aprendizagem de uma L2 ou 

de uma LE deve ser reflectida e intencional, valorizando-se o conceito de CL. 

CL é a tradução de LA, enquanto que CML é a tradução de metalinguistic 

consciousness. O movimento LA surgiu nos anos 80 com o fundamento de 

combater a iliteracia e o insucesso escolar. Hawkins (1996) remeteu para a 

consciencialização sobre a LM e as Les, reconhecendo a sua interligação. Outras 

interpretações foram feitas e James & Garret (1991) enunciaram os fenómenos da 

LA: afectivo (atitudes perante as línguas), social (uso das línguas em sociedade e 

no processo de socialização); cognitivo (conhecimento e reflexão sobre as 

línguas). (Ançã e Alegre, 2003) 

Em 1990 Gombert apresenta a definição de competência metalinguística e 

acrescenta a ideia de controlo deliberado à reflexão sobre a língua. Segundo 

Gombert (1990) actividades epilinguísticas são actividades linguísticas 

inconscientes, e actividades metalinguísticas são actividades reflexivas e 

deliberadas. Várias abordagens foram surgindo: éveil aux langues, éveil au 

langage, prise de conscience langagière, competência metalinguística, CL (Ançã, 

2003). Mas como ressalta a autora :  

“(...) estas designações parecem corresponder a duas perspectivas distintas 

segundo a focalização do objecto-língua: a sensibilização e a consciencialização. 

A primeira terá como objectivo a abertura ao mundo das línguas e das culturas 

valorizando a diversidade [...] A segunda apostará no desenvolvimento da 

consciência/competência metalinguística, pressupondo uma análise reflexiva e 

comparativa, ou melhor uma consciência contrastiva.” (Ançã, 2003) 

A AC é feita entre dois sistemas linguísticos (o da LM e o da Língua Alvo), de 

modo a determinar semelhanças e diferenças entre as línguas, e os problemas do 
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aprendente surgidos na aprendizagem de uma língua. Neste processo estuda-se 

as possibilidades de interferências, as áreas críticas de aprendizagem de uma 

língua, de forma a prever os “erros” que o aprendente possa fazer. As 

interferências surgem da tendência do aluno em substituir traços fonológicos, 

morfológicos, sintácticos da Língua Alvo por traços da LM. Mas nem todos os 

erros advêm pela interferência da LM na LE ou L2. 

A AC está centrada em evitar erros e não em desenvolver a comunicação, surge 

assim a AE que pressupõe uma análise de um corpus de dados produzidos pelos 

aprendentes de uma Língua Alvo.  

“If, on the other hand, the errors were a natural result of the learning process, such 

as analogical errors, or of the nature of the learner’s mother tongue- transfer 

errors- then only a deeper understanding of the learning process on the one hand, 

or a linguistic comparison of the mother tongue and the target language on the 

other will yeld explanations.” (Corder, 1981: 52) 

Partindo dessa análise, o professor poderá fazer uma listagem dos erros, 

classificando-os mediante uma tipologia, reconhecendo a sua frequência, 

possíveis causas, propondo estratégias pedagógicas, dinâmicas de aula, na 

aprendizagem de línguas. Os erros podem ser sistemáticos, por exemplo devido à 

interferência ou desconhecimento de regras e estruturas de uma dada língua, e 

não sistemáticos, quando casuais. Podem advir também da própria língua que se 

está aprendendo, das estratégias de aprendizagem, dos materiais, das técnicas 

utilizadas pelo professor, entre outras. São sentidos como parte integrante da 

aprendizagem e a interlíngua é tida como uma fase percorrida pelos aprendentes, 

em contacto com línguas (LM, LNM). A AE favorece a consciencialização e essa 

consciencialização deve ser acompanhada da AC. O professor deve ter 

conhecimento destes dois tipos de análise, reconhecendo-lhes o valor e 

potencializando-os como recursos eficazes na aprendizagem de línguas. 
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Capítulo IV- Linguagem e aprendizagem  

  

1- Pensamento e linguagem 

A função principal da fala é a comunicação, o intercâmbio social. Mas a 

verdadeira comunicação requer significado, generalização, signos, constituindo 

um estágio avançado do desenvolvimento do significado da palavra.  

O pensamento dirigido é social. Em relação à Teoria de Piaget, acerca deste 

assunto, é de enunciar que “O instinto social, em sua forma bem definida, só se 

desenvolve mais tarde. O primeiro período crítico a este respeito ocorre por volta 

dos setes ou oito anos de idade. […] Depois dos sete ou oito anos, quando o 

pensamento socializado começa a tomar forma, as características egocêntricas 

não desaparecem repentinamente. Desaparecem das operações perceptuais da 

criança, mas continuam cristalizadas na área mais abstrata do pensamento 

puramente verbal.” (Vygotsky, 1991: 13) 

Na óptica de Vygotsky a linguagem é em primeiro lugar social, depois egocêntrica 

e por fim interior. Quer a perspectiva de Piaget, quer a de Vygotsky debatem-se 

em certos aspectos, entre os quais é de referenciar o seguinte: enquanto que 

Piaget considera em primeira instância as interacções individuais (criando 

imagens e a própria linguagem), Vygotsky considera primordiais as interacções 

sociais, de modo a que disso dependa o domínio da significação social do 

pensamento, ou seja, da linguagem. Aproximando-se de Vygotsky no que confere 

a linguagem egocêntrica, Piaget realça que esse egocentrismo não é social, mas 

sim cognitivo, e demostrando que é melhor não haver a mediação da linguagem, 

pois havendo é difícil objectivar esse egocentrismo pelas variações do meio, e 

pelas situações diversificadas que se podem viver. 

Considerando o significado da palavra como uma unidade tanto do pensamento 

generalizante, como do intercâmbio social, é crucial incorporá-la no estudo do 

pensamento e da linguagem, permitindo uma análise das relações entre o 

desenvolvimento da capacidade de pensar da criança e o seu desenvolvimento 

social.  
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A criança tenta comunicar com os outros, pede, ordena, ameaça, transmite 

informações, pergunta, responde, utilizando para tal a fala socializada.  

“Piaget já foi criticado por Stern por não ter dado a devida importância à situação 

social e ao meio. O fato de a fala ser mais egocêntrica ou mais social depende não 

só da idade da criança, mas também das condições que a cercam.” (Vygotsky, 

1991: 21)  

Stern afirma que a fala adquire significado devido à sua tendência intencional, 

portanto, da sua tendência ao significado. A conquista da fala dá-se por meio de 

interacções constantes de disposições internas (a fala da criança) e condições 

externas (a fala das pessoas que envolvem o meio da criança) e que estimulam a 

realização da fala. As linhas do pensamento e do desenvolvimento da fala 

entrecruzam-se, e a fala, que antes era afectivo-conativa, passou a ser de 

carácter intelectual. O pensamento torna-se verbal e a fala racional. Se antes as 

linhas da linguagem e do pensamento eram distintas, a um dado momento 

encontram-se. O problema do pensamento e da linguagem estendem-se à 

psicologia social, dado que o desenvolvimento do pensamento é determinado 

pela linguagem, por todos os instrumentos linguísticos do pensamento e pela 

experiência sócio-cultural da criança; e esse crescimento intelectual da criança 

depende dos meios sociais do pensamento, logo da linguagem. 

“Um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas formadas 

pela memória, é mais do que um simples hábito mental; é um alto real e complexo 

de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só podendo 

ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já tiver atingido 

o nível necessário.” (Vygotsky, 1991: 71) 

A lei de Claparède, patente no estudo de Vygotsky, refere que “nós nos 

consciencializamos daquilo que estamos fazendo na proporção da dificuldade que 

vivenciamos para nos adaptar à situação.” (Vygotsky, 1991: 76) Piaget utiliza esta 

teoria para complementar o que diz sobre o desenvolvimento do pensamento, 

entre os sete e os doze anos. Nessa altura as operações mentais da criança 

entram em conflito com o pensamento adulto; e as deficiências da sua lógica 

potencializam a necessidade de tomar consciência desses conceitos. Mas, 

Piaget, ainda complementa com a sua lei da transferência ou do deslocamento: 
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“Tornar-se consciente de uma operação mental significa transferi-la do plano de 

acção para o plano da linguagem, isto é, recriá-la na imaginação de modo que 

possa ser expressa em palavras.” (Vygotsky, 1991: 76) É na idade escolar que a 

consciência reflexiva e o controle deliberado adquirem um papel de destaque no 

processo de desenvolvimento, nesta fase o pensamento socializado expulsa o 

egocentrismo no pensamento verbal. “Piaget: embora a criança em idade escolar 

adquira uma consciência e um domínio maiores e mais estáveis das suas 

operações conceituais, ainda não está consciente delas.” (Vygotsky, 1991: 78) 

A consciência é a percepção da actividade da mente, é o estado de estar 

consciente. Segundo Piaget, a introspecção apenas se desenvolve durante o 

período escolar, verbalizando, percebendo os seus processos psíquicos como 

processos significativos. A consciência reflexiva chega à criança mediante os 

seus conhecimentos científicos. 

Em termos conclusivos, o pensamento não é apenas expresso em palavras, é por 

meio dela que passa a existir. Se os significados das palavras mudam, então a 

relação entre o pensamento e a palavra altera-se. Uma criança que tenha a 

capacidade de comunicar por meio da linguagem, relaciona-se, de um modo 

directo, com a diferenciação dos significados das palavras na sua fala e na sua 

consciência. A escrita é a forma de fala mais elaborada. Uma palavra adquire o 

seu sentido, mediante o contexto em que está inserida. O pensamento verbal é 

dinâmico e complexo. O plano seguinte do pensamento verbal é um plano mais 

interiorizado que a fala interior, é o próprio pensamento, em si. Na fala exterior o 

pensamento é expresso por palavras, na fala interior as palavras desvanecem-se 

à medida que geram o pensamento. O pensamento e a linguagem reflectem uma 

realidade distinta da percepcionada, são a chave para a compreensão da 

natureza da consciência humana. Uma palavra é um microcosmo da consciência 

humana. 

“Um pensamento pode ser comparado a uma nuvem descarregando uma chuva 

de palavras.” (Vygotsky, 1991: 129) 
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2 - A aquisição da linguagem verbal - aspectos biológicos  

Tendo em conta o Longman Dictionary of Applied Linguistics, linguagem define-se 

como: 

“The system of human communication by means of a structured arrangement of 

sounds (or their written representation) to form larger units, eg MORPHEMES, WORDS, 

SENTENCES.” (1985: 153) 

Em relação ao desenvolvimento da criança e ao processo da aquisição da 

linguagem, Vygotsky aponta a importância das inter-relações específicas entre os 

processos cognitivos e o comportamento verbal.  

Piaget recusa uma visão mecanicista das relações entre o desenvolvimento 

operatório e a linguagem. 

Em relação à corrente mentalista (dos finais dos anos 60), cada ser, 

inconscientemente, retém as regras gramaticais a incorporar na construção do 

seu discurso. Mas no que concerne o método comunicativo, o aluno deve ser 

capaz de usar a linguagem adequadamente à situação, adquirindo esta uma 

competência gramatical e social. 

Perante a Corrente Funcionalista (Halliday) refere que a linguagem é um sistema 

social, dependente da situação vivenciada. O aprendente tem interiorizada uma 

competência comunicativa, e tem em conta as funções da linguagem e as 

intenções comunicativas.  

“Dans “compétence de communication”, “communication” devrait être entendu 

comme s’appliquant à la compétence dans et pour la communication ; 

« communication » est un terme général, qui inclut aussi la réflexion et le dialogue 

avec soi-même. ” (Hymes, 1984 : 129) 

Segundo Bruner, a criança terá de recorrer aos elementos do sentido, tentando 

adivinhar a intenção do locutor a partir da situação dada. 

Sabendo que a capacidade de falar está localizada numa estrutura cerebral, na 

década de 60, o linguista e filósofo norte-americano Noam Chomsky propôs a 

teoria da Gramática Universal, reconhecendo que todas as pessoas têm 

capacidades universais de aquisição de uma língua, reportando-se à ideia da 

linguagem ser universal. 
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 “The american linguist Chomsky has given the term “language universal” a special 

meaning. He distinguishes between formal universals, the types of rule that the 

grammars of all languages must have, and substantive universals, which are actual 

elements and constructions. These do not necessarily occur in all languages, but they 

are available to all languages. For example, it has been claimed that there is a 

universal set of sounds of which each language uses only a certain number.” (1985: 

161)  

Defende que o ser humano já nasce com um conjunto de regras de linguagem na 

anatomia do cérebro. Daí que as crianças sejam capazes de formular as regras 

gerais do idioma que estão a aprender, com base em poucas frases. Segundo 

esta teoria, o ser humano seria capaz de aprender qualquer língua, opondo-se às 

teorias de que a linguagem seria um fenómeno basicamente social. A aquisição 

da linguagem através do contacto não permitiria o tipo de comunicação inerente 

aos humanos. 

Chomsky considera que a especificidade da linguagem encontra-se no sistema 

criativo de regras, sendo a gramática interiorizada, competência inata, fonte de 

progresso nos meandros da aquisição linguística. Segundo Chomsky, é a 

gramática interiorizada que faz o aprendente progredir na aquisição da linguagem, 

sendo a verdadeira fonte do conhecimento humano. A linguagem oferece ao 

indivíduo as hipóteses e os meios de verificar as constantes modificações. A 

linguagem é, assim, a origem autónoma do conhecimento, o princípio da 

criatividade. Chomsky (1970) depreende que a linguagem não depende apenas 

de estímulos sociais, mas da interiorização profunda e sentida do sistema de 

língua, realçando que por isso se torna distinta de outros processos mentais, 

oferecendo as hipóteses e os meios, ao aprendente, de as verificar. 

“Et, pourtant, l’intention derrière la notion de “compétence de communication » a 

été, dès le depart, de fournir un cadre tout à fait général pour les capacités qui sont 

en jeu dans l’utilisation du langage. La rélation intime entre cette notion et 

l’ethnographie de la parole témoigne d’un souci de faire toute leur place aux 

méthodes d’observation du comportement réel et à la diversité des organisations 

particulières (contrairement à la « compétence pragmatique » à tendance 

universaliste de Chomsky). ” (Hymes, 1984 : 177) 
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Opondo-se no essencial, o construtivismo piagetiano e o nativismo chomskyano, 

estes dois sistemas constatam diversas características que interessam ao nosso 

estudo. Piaget afirma que não há estruturas cognitivas inatas, enquanto Chomsky 

constata a existência de uma capacidade de linguagem, geneticamente 

determinada. Chomsky reconhece que a criança conhece a língua determinada 

pela gramática que adquiriu, e esta gramática é uma representação da sua 

«competência intrínseca». 

“Acquisition is rapid. Childrens tipically acquire all the major structures of their 

language by the age of three to three-and-a-half, and by the age of five their 

understanding of complex and subtle structural distinctions is effectively adult-like.” 

(Hawkins, 2001: 6) 

A capacidade inata para adquirir uma língua e o seu carácter universal têm 

revelado aspectos interessantes do processo de aquisição que parecem explicar 

que as fases, através das quais a criança aprende uma língua, sejam 

semelhantes em todas as crianças e línguas de países diferentes. A “hipótese 

inatista” implica que as LM e L2 sejam aprendidas da mesma forma?  

“A person who knows a language has internalized a mental grammar for that 

language. The development of syntactic knowledge in second language acquisition 

is assumed to be the effect of learners building mental grammars.” (Hawkins, 2001: 

24) 

O facto do ser humano possuir uma Gramática Universal permite-lhe adquirir 

qualquer língua? Até que ponto o léxico e as formas determinam a diferença entre 

a aquisição de uma LM e a aquisição de uma segunda língua?  

“The construction of a mental grammar involves knowledge which is not available 

in the input language learners receive, and this has led many linguists to assume 

that humans have a biologically determined Universal Grammar whose principles 

and parameters are directly involved in building mental grammars.” (Hawkins, 

2001: 24) 

Foi esta capacidade humana para adquirir linguagem que conduziu à «hipótese 

inatista» da aquisição da língua.  

Rodman e Fromkin (1993) começam por questionar se as crianças aprendem por 

imitação ou se aprendem por estímulo. A imitação está de certo presente, mas as 
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frases preferidas pelas crianças demonstram que elas não estão a imitar a 

maneira de falar dos adultos. Por outro lado, mesmo quando as crianças tentam 

imitar o que ouvem, são incapazes de produzir frases que não sejam geradas 

pela sua gramática. 

Há quem defenda que as crianças aprendem a produzir frases “correctas” porque 

são estimuladas positivamente quando dizem alguma coisa certa, e 

negativamente quando erram, mas também é verdade que as crianças não são 

estimuladas sempre que dizem algo certo ou errado. 

Mesmo se isso acontece como é que as crianças aprenderiam o que é que está 

certo ou errado nessa mesma frase? Os adultos tendem a corrigir as crianças 

sem lhes explicar o que é que está incorrecto. Os pais estão pouco disponíveis 

para corrigir o discurso oral dos filhos e ficam encantados pelo facto deles 

falarem. Deste modo, as tentativas para “corrigir” a língua da criança estão 

condenadas ao fracasso, porque as crianças não sabem o que estão a fazer 

errado e são incapazes de fazer as correcções que lhes são propostas.  

Assim, e segundo os autores, “tanto a teoria do «estímulo» como a da «imitação» 

falham. Nenhum destes pontos de vista explica o facto das crianças construírem 

as suas próprias regras. À medida que a gramática é aprendida, há diversas 

regras que regulam a construção das frases.” (Rodman & Fromkin, 1993: 360) 

A nível sintáctico as línguas divergem enormemente, mas a nível do seu modo 

pragmático elas evidenciam muitas semelhanças. No sistema semântico, as 

crianças, quando aprendem uma palavra, tendem a alargá-la. As crianças têm de 

construir todas as regras fonológicas, sintácticas e semânticas da gramática. O 

que é, na verdade, uma enorme tarefa uma vez que tudo o que ouvem são as 

“estruturas de superfície” das frases. As crianças adquirem primeiro o modo 

pragmático e vão-no gradualmente sintactizando; os adultos dispõem de um leque 

de modos, ancorados no modo pragmático, que usam apropriadamente segundo 

as situações. 

Estas fases e padrões fixos apoiam a noção de que a aquisição da língua significa 

construção gramatical. Tal como realçam os autores, as crianças são capazes de 

generalizar e, por outro lado, seleccionar e descobrir as regularidades da língua. 
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 Essa“(...) capacidade demonstrada pela criança para, desde muito cedo, formar 

regras complexas que lhes permitem a construção da gramática das linguagens 

faladas e gestuais, e fazê-lo num tempo relativamente curto é, na verdade, 

extraordinário” (Rodman & Fromkin, 1993: 369)  

Persistem dúvidas sobre a natureza da nossa «preparação» genética ou os 

pormenores específicos do mecanismo de aprendizagem da língua com que o ser 

humano parece ter nascido. No entanto, o cérebro humano parece de facto 

especialmente equipado para adquirir linguagem. 

Estudos demonstram que existe uma relação entre actividades da região de 

Broca, no lóbulo frontal e as tarefas relativas à linguagem e à música. O 

“hardware” para a linguagem estaria localizada nesta área do cérebro.  

Segundo Shauywits (2003), destacam-se três regiões que o cérebro usa para 

analisar as palavras escritas, para reconhecer os sons constituintes e para 

automatizar o processo de leitura. Para ler as pessoas usam três sistemas 

cerebrais, todos eles situados no hemisfério esquerdo do cérebro, aquele que é 

tradicionalmente associado à linguagem. 

De acordo com Shaywits (2003), a área frontal inferior esquerda do cérebro (área 

de Broca), denominada pela autora de gerador de fonemas, é responsável pela 

articulação da Linguagem falada, pois esta área ajuda as pessoas a vocalizarem 

as palavras – em silêncio ou em voz alta. É uma área especialmente activa no 

cérebro dos leitores principiantes, pois também realiza a análise dos fonemas. 

Aqui dever-se-á realçar que há línguas que apenas contêm 12 fonemas, outras 

requerem mais de 30. 

A região parieto-temporal esquerda, denominada de analisador de palavras, está 

envolvida na análise e descodificação dos sons constituintes das palavras, pois 

esta secção do cérebro realiza uma análise mais completa das palavras escritas. 

Nesta área as palavras são divididas nas sílabas e fonemas que as constituem. 

A região occipito-temporal ou detector automático é o local onde toda a 

informação relacionada com as palavras e os sons é combinada, para que o leitor 

reconheça e leia a palavra de um modo instantâneo, ou seja, a tarefa desta parte 

do cérebro é a de automatizar o processo de reconhecimento das palavras. 
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Apesar de estes processos serem dividido em três etapas para facilitar o seu 

entendimento, estas áreas do cérebro funcionam em simultâneo. 

 

3- A escrita e a aprendizagem de línguas 

Quando a criança aprende a escrever, essa capacidade não pode ser reduzida à 

influência do meio, e nem sempre pode ter a única explicação na hereditariedade. 

Essa aprendizagem resulta da interacção entre factores genéticos e de 

maturação, das vivências da criança, quotidianamente, daí o papel primordial da 

escola neste contexto. 

“Escrever” significa comunicar pensamentos, sentimentos, sendo este processo 

apoiado pelo uso de signos compreendidos pelos outros. “A linguagem escrita é 

densa de símbolos e de poder. É valorizada nos programas escolares porque é a 

linguagem dos que dominam a sociedade.” (Rebelo, 1990: 91) 

Neste âmbito é preponderante reflectir sobre a linguagem escrita, abordando os 

problemas da produção, do aperfeiçoamento e da transformação de textos dos 

Als na aprendizagem da linguagem escrita. Há, assim, uma identificação activa 

dos problemas do funcionamento da língua. 

Escrever implica realizar uma análise mental, não sendo somente necessário 

reconhecer conjuntos individuais, é preponderante reproduzir aquilo que se ouve. 

“Para o aluno principiante representar ou reconhecer um fonema torna-se mais 

fácil que representar uma associação de sons por escrito. As palavras surgem 

como sequências de grafemas isolados uns dos outros por um espaço, em que a 

entoação da língua oral está ausente. Para além disso, os grafemas que têm a 

função de transcrever os sons, funcionam a nível duplo: paradigmático 

(relação/oposição de uns em relação aos outros) e sintagmático (considerando o 

que os procede e o que os segue). Desta maneira é muito importante a posição do 

grafema para saber como escrevê-lo.” (Rebelo, 1990: 94) 

O aluno deve usar a escrita com autonomia e criatividade. O aluno deve sentir-se 

livre para a escrita, produzindo, organizando, articulando a oralidade com a 

escrita, originando textos espelhados de cunho pessoal, pela sua história 

linguística, vivências sociais. É assim uma experiência, uma aventura, e o aluno 
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deverá ser estimulado a auto-corrigir-se, a encurtar, a aperfeiçoar, a aumentar, a 

exprimir-se, sentindo que para bem escrever, é preponderante ir escrevendo. 

Quando a criança inicia a aprendizagem de uma nova língua, começa uma 

experiência verbal acumulada. Uma língua não é apenas um instrumento de 

reprodução para interpretar as ideias, mas sobretudo o intrumento que dá forma 

às ideias, guiando a actividade mental do indivíduo, para a análise das 

impressões e dos pensamentos, conhecimentos do real. Se, por um lado, 

aprendentes mais novos demonstram ter maior capacidade em relação à 

pronúncia, por outro lado, aprendentes mais velhos têm níveis mais elevados de 

aquisição de uma língua, no que concerne o sintáctico e o semântico, tendo uma 

capacidade maior para activarem estratégias cognitivas e metacognitivas mais 

eficazes. 

Em certos parâmetros a capacidade da linguagem é universal, ora vejamos no 

que respeita as funções de comunicação e de representação, nas quais há certos 

traços específicos, marcas deixadas em textos ou em conversas que resultam de 

situações de comunicação verbal em diferentes comunidades linguísticas. 

A actividade linguística é também discursiva, pragmática, aliada a uma relação de 

interlocução, entre interlocutores que constroem o sentido, marcando a actividade 

verbal e linguística. Assim, cada língua possui o seu estilo interactivo, até pelo 

grau de intercompreensão com outras línguas, de outras comunidades 

linguísticas, de outros falantes, de outros interlocutores. Logo, é um caminho que 

se depreende entre o aproximar de línguas, de semelhanças, diferenças que se 

edificam no raiar da aprendizagem de uma nova língua. É nessa aprendizagem 

que se aceita a diversidade, na construção de um novo reportório linguístico de 

uma nova identidade sócio-linguística. 

Como fenómeno social, a língua é pertença de uma dada comunidade que admite 

as suas convenções, modificando-as, fazendo evoluções criteriosas, sendo meio 

de comunicação, de partilha e construção de sentidos, veículo cultural, de acesso 

ao mundo. Como disse Virgílio Ferreira, autor P “A língua é o lugar de onde cada 

povo vê o mundo. Da minha língua vejo o mar.” Mas ressaltam inúmeras 

questões, por exemplo a visão de um mundo proporcionada por uma língua falada 
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por um povo, ressurgindo tipos de variação, usos diferenciados, condutas sociais 

determinadas por uma comunidade linguística, mas igualmente a existência de 

sistemas linguísticos individuais (idiolectos). Neste aspecto é de salientar a 

pragmalinguística que estuda as implicações sociais e etnográficas de um 

comportamento linguístico situado num determinado contexto. 

A língua é em si própria reflexiva, auto-referencial, pois constitui um instrumento 

que permite descrever e tornar compreensíveis as actividades, os quadros 

comunicativos em que se desenrola a interacção verbal.  

A língua é uma forma de linguagem, não é apenas um conjunto de sons 

produzidos por um aparelho fonador humano, mas igualmente o produto de 

convenções, normas sociais e linguísticas estabelecidas entre utentes, permitindo 

uma construção linguística, rica em sentidos e significações. 

A escola ao pretender partir da personalidade do aprendente, vai tornar a 

sociabilidade, uma necessidade da vida. O homem é como uma célula social, 

civilizado, pertença de uma dada sociedade. Deste modo, a escola torna-se uma 

comunidade em miniatura, na qual cada cidadão é um homem que age consciente 

e livremente. A sociabilidade aprende-se, praticando-se. Sendo o cidadão um 

agente livre e consciente, e a escola activa, espaço de libertação criativa e de 

utilidade para o aprendente, consegue-se fazer sucessivas aprendizagens na 

escola ou fora dela, de índole pessoal e grupal.  

A cultura deve, assim, ser entendida mediante parâmetros diversificados, por 

exemplo a cultura oficial revela-se como as crenças, os comportamentos, os 

valores característicos de um determinado contexto, sofrendo diversas 

representações. 

“A especificidade do sistema linguístico do grupo social a que pertencemos e o 

uso que dele fazemos identificam-nos com o grupo de pertença, na medida em 

que cada grupo, mais alragado ou mais restrito, gera um discurso particular, 

partilhado por todos os elementos que o integram.” (Sim-Sim, 1998: 30) 

A cultura do meio é a cultura do bairro, das associações, dos grupos, da família. A 

cultura organizacional da instituição escolar pode ser particularizada apenas no 

estudo da cultura de escola. Aqui importa definir a cultura organizacional de cada 
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grupo-turma, perfis dos agentes envolvidos, espaço e situação social, e modelos 

comunicativos nela dominantes. 

A escola tem, deste modo e reconhecendo como crucial a cultura do aluno, como 

função aperfeiçoar a vida social, na medida em que é inteiramente impossível 

educar um aprendente para um estado social fixo e determinado, assim sendo há-

de dar à criança o domínio de si mesma, a independência, adaptando-se ao meio 

que a envolve, e que se vai modificando, utilizando essas mesmas modificações 

em seu usufruto pessoal e social, sempre que se justifique.  

Com a doutrina da globalização “A escola há-de ser uma comunidade em 

miniatura, uma escola embrionária: os Als colaborarão uns com os outros, 

ajudando-se mutuamente. Na verdade, só se aprende a fazer, fazendo (learning 

by doing); e, por isso, a única maneira de educar para a vida social consiste em 

praticar a vida social.” (Rocha, 1988: 64) 

Sendo a essência do contexto de ensino/aprendizagem, a própria língua, é de 

referir que o professor e os Als observam, descrevem o objecto-língua, a fim de 

criarem condições que propiciem uma melhor apropriação do objecto observado, 

e o desenvolvimento da aquisição da linguagem, bem como o contacto entre 

línguas e identidades culturais. 

O desenvolvimento da linguagem inicia-se num contexto restrito, com o 

alargamento social, e a entrada na escola, há um novo enquadramento linguístico. 

Havendo um desenvolvimento social, este propicia um desenvolvimento 

linguístico, a criança ouve falar e fala do que está a acontecer ou do que acabou 

de acontecer. Para o desenvolvimento do potencial criativo da criança, é 

fundamental o papel da escola na estimulação da linguagem, e daí o 

desenvolvimento da linguagem. 

“O desafio da escola seria então construir pontes com os diversos contextos de 

aprendizagem, sem reduzi-los e classificá-los em acordo a uma única lógica e em 

oposição às muitas culturas que perpassam a realidade social.” (Gusmão, 2004: 

50)  

Neste contexto, a criança é um sujeito sócio-cultural, agente de experiência e de 

cultura próprias, produzindo o mundo em que está inserido, cruzando traços de 
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vida, gerindo situações de risco, envolvendo projectos de vida, projectos 

educativos, numa concepção de educação que a envolve. 

A escrita inscreve-se de vivências pessoais e sociais, de valores, ideais, atitudes, 

expressões, emoções, ansiedades, frustrações, moldando estilos e usos, 

propagando singulariedades num mesmo espaço que é do “eu”, mas também do 

“outro”, dado o seu carácter social. São traços de vida em signos e símbolos 

linguísticos. 

 

4- Representações do sujeito- aspectos sociais e culturais 

Todos os sujeitos têm representações de conhecimentos de mundo(s), 

organizados ou estruturados por modelos cognitivos sócio-culturais. Os 

conhecimentos humanos estão sempre contextualizados e textualmente 

formalizados em língua; razão por que as palavras jamais são empregadas 

isoladamente e jamais têm sentido único. Esses conhecimentos estão embuídos 

de uma carga social e cultural. A representação fica embuída de formas mentais, 

de opiniões, de saberes em torno de um conceito, perante a objectividade de 

partilhar e reproduzir de um modo colectivo. 

“Le concept est universel, hors du devenir et impersonnel. Ensuite les 

représentations individuelles ont pour substrat la cnscience de chacun et les 

représentations collectives, la société dans sa totalité. ” (Moscovici, 1993 : 64) 

A sociedade, a história moldam concepções representativas, contudo o crivo 

individual, uma perspectiva pessoal marca as representações mediante 

elementos vivenciais, identidades transportadas, tornando cada aprendente um 

agente de ensino/aprendizagem único. São também representações embuídas de 

valores incutidos pelo professor ou pelos seus familiares. Os contactos 

discursivos do aprendente são determinados por inúmeros factores, dos quais 

destacamos: o contexto linguístico,sócio-económico e cultural, contexto físico e 

geográfico ao qual pertence (ilha de origem). O mundo de cada aprendente, ou 

melhor dizendo os seus mundos, pedaços vividos de significações, de valores, de 

crenças, de inslusão de dados novos, de línguas e de aproximações afectivas; 

ajudam-no a interpretar o seu universo referencial, organizando-o simbolicamente. 
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“A ideia que se firma de é, portanto, a de que os elementos ou condições da 

relação entre sujeitos e objetos da representação configuram a própria 

“identidade” (e identificação) social deste objeto. Neste sentido, consideram-se, 

também a “intimidade” e interacções entre sujeito e objeto.” (Rangel, 1996: 216) 

 As representações de objectos estão inseridas em determinado contexto, 

respeitante a interesses funcionais, de grupos, e de identidade grupal. Tal como 

afirma Moscovici (1978), as representações correspondem a necessidades e 

práticas dos grupos. 

“Identidade grupal, representação e ação articulam-se nos efeitos e influências. É 

interessante, por isso, notar que, no avanço do significado de representações 

coletivas (Durkheim, 1957) para o de representações sociais (Moscovici, 1963), 

sublinha-se o sentido de produção- e não apenas reprodução- de padrões de 

conhecimento e conduta.” (Rangel, 1996: 218) 

O conceito de representações sociais, remetem para o conceito de Durkheim de 

representações colectivas, tendo estas a marca do substracto social em que 

nascem, tendo uma vida independente, posteriormente, pois ao se reproduzirem e 

ao se misturarem, produzem novas, cuja causa está nas representações sociais, 

e não na estrutura social. Citando Durkheim (1973): 

 “As representações colectivas traduzem a maneira como o grupo pensa nas suas 

relações com os objectos que o afectam. Para compreender como a sociedade se 

representa a si própria e ao mundo que a rodeia, é necessário ter em conta a 

natureza da sociedade e não a dos indivíduos. Os símbolos com que ele a pensa 

mudam de acordo com a sua natureza(...) Se ela aceita ou condena certas formas 

de conduta, é porque entram em choque ou não com alguns dos seus sentimentos 

fundamentais, sentimentos estes que pertencem à sua constituição.” 

Moscovici (1978), psicólogo social, constata que o autor anteriormente referido 

não analisa explicitamente a pluralidade dos modos de organização do 

pensamento, mesmo sendo todos sociais. Moscovici ressalta que as 

representações sociais criam realidades e senso comum, incorporando códigos, 

valores, ideologias culturais, pertença da situação social de cada homem. 

“Et, de même que, face à ce monde d’objets, de personnes, d’événements ou 

d’idées, nous ne sommes pás (seulement) équipés d’automatismes, de même ne 

sommes-nous pás isoles dans une vie social (…) C’est pourquoi les 
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représentations sont sociales et si importantes dans l avie courante. (…) Elles 

circulent dans les discours, sont portées par les mots, véhiculées dans les 

messages et images médiatiques, cristalisées dans les conduites et les 

agencements matériels ou spatiaux.” (Jodelet, 1989: 31,32)  

As representações exprimem significações, dando ao objecto uma definição 

específica, partilhadas, por vezes, por membros dum mesmo grupo, construindo 

uma visão consensual da realidade. As representações sociais são fenómenos 

complexos, activos em plena vida social, formas de conhecimento, socialmente 

elaborado e partilhado, organizando as comunicações e as condutas sociais. 

Permitem o desenvolvimento individual e colectivo, a definição de identidades 

individuais e grupais, a expressão dos grupos, variadas transformações sociais. 

“Et tant que phénomènes cognitifs, ils engagent l’appartenance sociale dês 

individus avec les implications affectives et normatives, avec les intériorisations 

d’expériences, de pratiques, de modèles de conduites et de pensée, socialement 

inculqués ou transmis par la communication sociale, qui y sont liées.” (Jodelet, 

1989: 37)  

São representações baseadas numa actividade de apropriação da realidade 

exterior ao pensamento e de eleboração psicológica e social dessa mesma 

realidade. São construções cognitivas activas do meio envolvente. Não há 

representações sem objecto, por isso comporta uma parte de re-construção, de 

interpretação e de expressão do objecto. 

As representações sociais têm três particularidades: vitalidade, transversalidade e 

complexidade que surgem expostas neste pequeno excerto:  

“(…) les représentations sociales doivent être étudiées en articulant éléments 

affectifs, mentaux et sociaux et en intégrant à côté de la cognition, du langage et 

de la communication, la prise en compte des rapports sociaux qui affectent les 

représentations et la réaité matérielle, sociale et idéelle sur laquelle elles ont à 

intervenir.” (Jodelet, 1989: 41)  

É de realçar que implica processos impregnados de dinâmica social e psíquica, 

sendo as representações elaboradas consoante um sistema teórico complexo, e 

relacionadas com a interpretação e significação de um sujeito. As representações 

impulsionam a diversidade e a invenção, a riqueza de significações, a 

complexidade do ser. 
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Besse, Galisson e Zarate realçam o valor das representações sociais em situação 

de ensino-aprendizagem (sobre a própria língua, sobre o próprio ensino, e sobre a 

aprendizagem), por parte dos aprendentes, e de toda a comunidade escolar, e 

que ao transportarem determinados estereótipos, podem pôr em causa a tão 

ambicionada comunicação intercultural. 

As representações colectivas são lógicas e reflectem a experiência do real. Uma 

vez formadas, elas adquirem uma certa autonomia, combinando-se e 

transformando-se perante regras que lhe são próprias, concernantes de todo um 

processo pedagógico-comunicativo. Perante as representações dominantes numa 

sociedade, o aprendente pensa e exprime os seus sentimentos. A natureza das 

interacções é um factor dominante nos modelos de pensamento e de percepção, 

nas discussões e nas justificações. 

O estudo da representação social reporta à compreensão de processos e 

produtos da formação social de conceitos e suas implicações e reflexos nas 

relações entre professores, Als, conteúdo, método, avaliação e contexto do 

ensino. As representações dos Als constituem as suas concepções perante as 

suas experiências, interacções, comunicações de foro quotidiano. O contexto 

conversacional tem um papel preponderante nas representações. Essas 

representações são referências à aprendizagem de conceitos teóricos. Ao 

vivenciar novas experiências, o aluno apreende noções novas e adquire, renova, 

assimila novas representações mediante a língua e a aprendizagem. 

 “O “aproveitamento didáctico” das representações pode, então, se dar, seja no 

interesse da facilitação da aprendizagem, seja no da superação de conceitos, o 

que significa dizer da superação das representações por formas mais críticas e 

elaboradas de conhecimento.” (Rangel, 1994c, 1994f in Rangel, 1996: 216)  

Nessas relações didácticas poder-se-á promover conhecimento científico, 

conhecimento escolar e conhecimento prático (incluindo as representações dos 

Als). A construção interdisciplinar do objecto poderá contribuir para a redução dos 

limites do quadro conceitual. 

“A influência das representações nas condutas, a identidade grupal (associada, 

em perspectivas de análise de fundo marxista, como também em referentes da 

Psicologia Social, à influência das “organizações” sobre critérios de conduta, 
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papéis, expectativas), a “estabilidade” (resistência a mudanças), a “naturalização”, 

a “intimidade” entre o sujeito e o objeto da representação e as perspectivas de 

transformação (superação) dos conceitos e da percepção dos fatos que neles se 

representam podem ser alguns desses elementos.” (Rangel, 1996: 223) 

Jodelet (1999:36) define a Teoria das Representações Sociais como "uma forma 

de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, que tem um objetivo prático 

e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social.” 

Para esta autora, criamos representações devido à necessidade de identificar e 

resolver os problemas com os quais nos deparamos, no nosso espaço 

envolvente, e ao contexto ao qual pertencemos. As representações circulam de 

forma natural nos diversos contextos sociais, nos quais as relações se 

estabelecem, fornecendo-nos os parâmetros para compreender a interpretação 

que, subjectivamente e/ou coletivamente, fazemos do mundo. São 

representações sociais que se formam, os objectos ganham uma determinada 

simbologia, dando-lhe sentido, sendo renovado nos horizontes do aprendente. 

Para Moscovici, uma representação social compreende um sistema de valores, de 

noções e de práticas relativas a objectos sociais, sendo um contributo, na vida 

dos aprendentes, para a elaboração das respostas, e para a comunicação dos 

membros de um grupo ou de uma comunidade. Assim, as representações sociais 

têm um papel construtivo na realidade social, no contexto social, no espaço 

envolvente ao aprendente. 

São conflitos psicológicos, mudanças sociais, evoluções colectivas que guiam o 

processo de colectividade nas representações. A representação é como uma 

ponte entre um mundo individual e um mundo colectivo, na perspectiva de uma 

sociedade que se transmuta com base na comunicação, observação e reflexão. 

“ La révolution provoquée par les communications de masse, la diffusion dês 

savoirs scientifiques et techniques transforment les modes de pensée et créent 

des contenus nouveaux. Il faut ajuster la grammaire, raccourcir le trajet logique, 

parsemer le discurs d’images vives, afin d’en rendre le sens compréhensible, 

tangible.” (Moscovici, 1993 : 81)  

A escola deve proporcionar um desenvolvimento global e harmonioso da 

personalidade do indivíduo, de modo a dar resposta às novas exigências e 
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necessidades da sociedade europeia. Neste contexto, a escola é o local ideal 

para a aprendizagem das LNM, dando ênfase à língua e CM do aprendente. 

Actos linguísticos têm como base um contexto sócio-cultural, sendo assim, o 

aprendente da L2, tem representações dessa língua e cultura, adquiridas, por 

meio da sua formação escolar, das suas vivências sociais e/ou familiares, da 

comunicação social, entre outros contactos, também eles estabelecidos. Podendo 

ser representações deformadas, imagens distorcidas, é preponderante que sejam 

desenvolvidas actividades de promoção da cultura do outro, promotora de 

sucesso para todo este processo de aprendizagem de uma língua. De facto, é de 

enunciar que a comunicação tem uma importância primordial nos fenómenos 

representativos, sendo o veículo de transmissão da linguagem, ela mesma 

portadora de representações. Partilhar uma ideia, exteriorizar um acto linguístico 

é afirmar uma identidade. 

As representações que os Als têm quanto à LM reflectem-se ao nível da 

aprendizagem do P. A aprendizagem de uma L2 possibilita a construção de uma 

identidade linguística e cultural, que permite ao aluno tornar-se num cidadão 

multilingue e multicultural.  

Para tal, torna-se preponderante desenvolver a competência de 

intercompreensão, enquanto conjunto de savoir-faire potencializador da 

competência plurilingue. Esta competência pressupõe a capacidade de lidar com 

enunciados orais e escritos em diferentes línguas e com situações de interacção 

entre línguas, entre a LM e a L2 do aprendente. E, igualmente, desenvolvendo a 

capacidade/ hábito de realização de comparações interlinguísticas. Zarate (bem 

como Besse e Galisson) alertam para a relevância das representações, imagens, 

atitudes, em situação de ensino-aprendizagem (sobre a própria língua, sobre o 

ensino e sobre a aprendizagem) por parte dos aprendentes, numa tão desejada 

comunicação intercultural e sociedade multicultural.  

Assim, o conhecimento partilhado é fruto de uma visão da realidade mediante as 

relações e os comportamentos de cada um. 

É de enunciar a relação entre as representações dos Als e a aprendizagem do 

conhecimento científico, adaptado ao currículo escolar. Nessas representações 
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estão patentes a configuração da realidade “aos olhos” de determinado grupo 

social, influindo na constituição de uma identidade grupal. Nessa identidade há 

uma enorme complexidade de factores psicológicos, cognitivos, afectivos, 

culturais que influem nas representações.  

Em relação às representações que os aprendentes têm do P, estas interligam-se 

com os mundos discursivos, mas igualmente, nos contextos: físico, sócio-

económico, cultural, linguístico. Vão-se remodelando mediante o repertório do 

aprendente e a sua dimensão afectiva pelos mundos que o rodeiam e dos quais 

faz parte (os sentimentos que experenciou por uma determinada língua).  

São todas estas características que veiculam, assimilam e consolidam as 

representações. 

É necessário distinguir, segundo Moscovici (1961) três dimensões constitutivas: a 

atitude (perante um objecto da representação); a informação (conjunto de 

conhecimentos, mais ou menos estereotipados, e mediante a idade, o meio social 

onde está inserido); e o campo de representação (respeitante ao conteúdo da 

representação e da hierarquização dos conhecimentos). Outra característica que 

importa salientar é a de intercomplementaridade, havendo registos de 

complementaridade, implicação, ambiguidade e reciprocidade de perspectivas, 

para compreensão dos fenómenos, no interesse de alcançar percepções dos 

objectos de representação. Na compreensão de objectos de representação social, 

em relação à intercomplementaridade, é de notar diversos campos de estudo, nos 

quais elementos se complementam, podem divergir, ou mesmo pode-se registar 

convergência de significados, ou mesmo podendo-se remeter informações de um 

campo de estudo para outro, articulando saberes.  

“Assim, reafirma-se a ideia de que as questões teóricas da representação social 

permitem (e estimulam) diversos ângulos de discussão, que talvez possam se 

complementar nos diversos enfoques, ampliando e acrescentando percepções, 

sem subtrair as especificidades e a identidade próprias de cada campo de estudo, 

suas referencias e perspectivas de análise.” (Rangel, 1996: 220) 
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A actividade humana proporciona a produção e manipulação de representações. 

De um modo paradigmático, poder-se-á dizer que a representação simbólica é a 

representação linguística. 

“A system of representation allows of two different sorts of activity: representation 

of things and representation of states of affairs. In language this becomes the time-

honored distinction between naming and saying. Linguistic representation of things 

is naming or reference or denotation.” (Rosenberg, 1981: 1) 

A linguagem é um sistema representacional. A linguagem é intersubjectiva quando 

usada para falar sobre o mundo. Contudo, temos de depreender que a 

representação linguística é apenas uma espécie da representação simbólica. 

“We might, in fact, say that a language is a representational system which is finitely 

learnable, intersubjective and open-ended in production and recognition, allows of 

free deviation, permits the representation of falsehoods, and is, within some limits, 

translatable into other systems of representation both linguistic and non-linguistic.” 

(Rosenberg, 1981: 8) 

Essa complementaridade de enfoques reporta à criatividade de pesquisadores, à 

construção social e linguística de objectos de representação, dando-se ênfase à 

construção interdisciplinar do objecto de representação na Didáctica de Línguas, e 

à própria socialização da criança. O objecto deve ser construído à luz das 

representações, nas circunstâncias das experiências, interacções comunicativas 

dos sujeitos. 

 

Síntese final 

Língua é vista como um sistema específico de signos articulados, partilhado por 

uma comunidade, sendo instrumento de comunicação e de convenções políticas, 

económicas e sociais. É algo complexo que integra os processos sócio-cognitivos 

e o contexto histórico, o que potencializa o exercício de actividades culturais. 

James e  Garrett (1991) explicam que a palavra língua tanto pode significar um 

sistema de língua m abstracto como uma língua em concreto. 

Linguagem relaciona-se com a produção e as intenções do falante, significa o 

meio de comunicação de determinada comunidade, numa situação específica.  
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Linguagem verbal é a capacidade de comunicar através da língua, é o uso 

individual que cada falante faz do sistema da língua. 

Importa-nos realçar as relações existentes entre pensamento e linguagem, o 

impacto cultural no processo de construção de significados pelo aprendente, o 

papel transversal da escola na transmissão e assimilação de conhecimentos. 

No que diz respeito aos estudos sobre a aquisição da linguagem, é preponderante 

a força impulsionadora que o ambiente linguístico e social tem no 

desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança, bem como no seu processo de 

socialização e de pertença a uma determinada cultura e a um grupo social 

específico. Uma parte dessa aquisição é inata, a outra está relacionada com 

aspectos relativos ao ambiente envolvente à criança, com factores sociais e 

familiares. A aquisição da linguagem é uma aprendizagem contínua e 

progressiva, aliás a linguagem é o que dizemos e não o que somos levados a 

dizer ou que pensam que sabemos dizer. A linguagem é mediadora entre o sujeito 

e o objecto de conhecimento, é um sistema simbólico que fornece os conceitos. A 

cultura fornece ao aprendente os sistemas simbólicos de representação da 

realidade e por ela se constrói uma interpretação do mundo real. O aprendente é 

activo, mas também interactivo, e a escola torna-se o lugar de intervenção 

pedagógica onde se desencadeia o processo de ensino-aprendizagem e a 

transmissão de línguas e culturas. 

Um aprendente tem representações de conhecimentos de mundo(s), 

contextualizados pela sociedade na qual está inserido e na cultura de um grupo 

social onde está imbuído. A representação é o elo de confluência entre um mundo 

individual e um mundo colectivo, nos quais o aprendente transparece como um 

sujeito sócio-cultural. As representações baseiam-se em mundos discursivos, 

interligam-se com contextos: físico, linguístico, cucultural, sócio-económico. São 

processos impregnados de dinâmica social e psíquica, relacionados com 

interpretações e significações de um sujeito, mas também do grupo social ao qual 

é pertença. Nos fenómenos representativos a comunicação tem uma importância 

crucial, sendo o veículo de transmissão da linguagem, até porque partilhar uma 

ideia, exteriorizar um acto linguístico é afirmar uma identidade. 



 
 

 110

Capítulo V- Contexto de intervenção, apresentação e interpretação do 
corpus 

1. - A EB1/JI Cova da Moura  

 
1.1. - A origem e a história 

 O bairro nasceu por volta de 75/76 com a ocupação da Quinta do Outeiro por 

retornados. Aí construíram as suas casas, tipo “vivenda” com jardim e quintal. O 

espaço é disputado ao milímetro. 

Em virtude do aparecimento deste bairro novo, e do aumento da população 

escolar, a Câmara da Amadora inicia o processo de construção de um novo 

edifício escolar, propondo para tal o bairro da Cova Moura. A decisão não foi 

aceite pacificamente, com receio da edificação de uma “escola ghetto”, o que não 

era pretendido, porque sendo uma instituição destinada a escolarizar crianças de 

origem africana, era também espaço de outras culturas, de crianças de outras 

origens, contudo no 1º ano de funcionamento houve apenas um aluno de origem 

lusa. Entretanto a escola, por volta do ano lectivo 1996/97 não respondendo às 

necessidades pretendidas (ao elevado número de Als, que chegavam a ser 300; e 

à necessidade de salas de Jardim de Infância), teve de ser requalificada, e então 

foi por decisão da Câmara Municipal da Amadora que se iniciou essa 

requalificação no ano lectivo de 2000/01. Deu-se início a uma fase muito 

complicada para todos os agentes educativos e para as crianças, pois a escola 

manteve-se em «contentores» durante três anos. 

  

                  durante a requalificação                        ano lectivo 2005/06 

Agora com um edifício novo, com novos recursos físicos e materiais, a missão 
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segue em frente. O bairro continua deveras interessante com diferentes micro-

sistemas de subsistência. A Rua Principal mantém pequenos estabelecimentos, 

contudo é no mesmo espaço que têm de conviver com o “negócio da droga” que 

se implantou e se reforçou no bairro com o desmantelamento do Casal Ventoso. 

Daí ser pertinente a contínua abertura da escola ao meio, pois a educação passa 

por todos e a formação de novos cidadãos começa na intervenção de um sonho e 

na concretização, em pleno contexto de sala de aula. Nem tudo é pacífico, por 

vezes surgem às imediações da instituição sujeitos «não desejados» e importa 

destacar os 14 assaltos que a escola sofreu, só no ano lectivo 2001/02. Mas a 

escola pode fazer a diferença… basta acreditar!  

O Projecto Educativo da EB1 / Jardim de Infância Cova da Moura denomina-se 

de – “Da Memória do Vivido ao Saber Construído”. Assenta numa 

problematização radicalmente diferente quanto aos intervenientes na 

escolarização em zonas de intervenção prioritária. O problema resume-se em 

transformar em recursos, as dificuldades de relacionamento entre a escola e as 

famílias, alicerçando-se a acção educativa da escola e dos professores numa 

leitura “pela positiva” das comunidades com as quais trabalhamos. 

1.2. - Recursos Humanos  

No ano lectivo 2005/2006, há 40 Als no Jardim de Infância, e cerca de 214 Als do 

1º Ciclo do Ensino Básico repartidos por 12 turmas. Há 16 professoras, 4 

auxiliares, 1 mediadora, 1 professor de Educação Física, 1 professor de 

Expressão Musical, 1 psicóloga, entre outros elementos pertencentes à 

Comunidade Educativa. 

Pertencem muitos dos alunos a famílias destruturadas, alguns vivem só com a 

mãe ou o pai, ou mesmo outros familiares próximos. Os problemas financeiros 

estão, por vezes, relacionados com as condições de vida precárias, com a falta 

de estabilidade de trabalho até mesmo provocada pela sua condição ilegal no 

país. Noutros casos, tem a ver com o tempo escasso de duração das relações, 

pois ao ser terminada a relação, o homem que é responsável pelo sustento da 

casa, abandona a casa, e deixa de responsabilizar-se pelo encargo monetário 

dos filhos, iniciando outra relação, tendo novos filhos com outras mulheres, e isto
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é como um “ciclo vicioso”. 

Alguns Als chegam dos seus países de origem e rapidamente ingressam no 

sistema escolar português, e na realidade social portuguesa, sem qualquer 

período de pré-adaptação. Vêm na esperança de melhores condições de vida, de 

oportunidades financeiras e de novos e melhores trabalhos, de um futuro risonho. 

É de realçar que alguns Als vêm para este estabelecimento de ensino através do 

Protocolo de Saúde, após terem estado alguns anos em interrupção escolar, 

tendo sido mesmo “retirados” da rua. 

 

Tabela 16- Etnias dos Als da EB1 / JI Cova da Moura 

 Angolanos 11 

Lusos 11 

Brasileiros 2 

Caboverdianos 193 

Santomenses 24 

Guineenses 8 

Outros 5 

Total: 254 Als 

 

No ano lectivo 2005/2006, há 254 Als, sendo 193 de origem caboverdiana. A 

percentagem de Als caboverdianos é bastante significativa, 77 %. Cerca de 236 

Als são de origem africana, havendo, igualmente, Als lusos, brasileiros e de 

outras origens. Mas, seja nas brincadeiras de criança, seja no estudo e no 

desenvolvimento de trabalhos a pares e em grupo, estes Als inter-relacionam-se 

sem problemas signficativos, havendo uma vivência saudável de culturas, não 

ficando ninguém de fora por ter outra raça, outra língua, ou outra cor. 
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Gráfico 1- Percentagem de Als, mediante etnias 

 

  

 

 

Os Als têm, na maioria, como LM os crioulos de base lexical portuguesa, 

sobretudo o CCV, que também é a língua de socialização, quer na escola, quer no 

bairro.  

Ao observarmos as tabelas respeitantes às turmas, etnias presentes e nº de 

alunos (ver anexo 1) deparamo-nos com a forte presença de etnias africanas, 

sobretudo caboverdiana, em todas as turmas. As crianças de origem portuguesa e 

etnia lusa têm vindo a decrescer, pela saída progressiva da população “branca” 

descendente dos fundadores do bairro. Relativamente aos alunos que chegam à 

escola vindos de imediato do seu país de origem, é mais frequente virem de Cabo 

Verde, São Tomé e Guiné-Bissau, iniciando um processo de adaptação ao país, à 

escola e à língua. Alguns dos seus colegas tornam-se mediadores na 

comunicação com o professor. Há que notar as crianças que saem, de regresso 

ao seu país de origem, pela pertença a uma família de imigrantes, ou mesmo pela 

mudança de habitação. A mobilidade desta população que vive “em trânsito” por 

dois ou mais países, as novas entradas e saídas de Als potencializam oscilações 
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no número de crianças em cada turma, contudo no final do ano lectivo as turmas 

terminam praticamente com o mesmo número de Als com os quais iniciaram a 

escolaridade. 

 

1.2.1. - Características específicas dos Alunos deste estudo 

Tabela 17- Turma e ano de escolaridade de cada aluno 

Aluno Turma a que 
pertence 

Idade Ano de 
escolaridade 

A Turma VII 12 3º 

C Turma X 9 3º 

D Turma X 10 3º 

H Turma VI 8 3º 

I Turma VIII 8 3º 

JA Turma VIII 8 3º 

JO Turma VII 12 4º 

L Turma VI 8 3º 

S Turma VI 8  3º 

V Turma X 9 4º 

A população em estudo foi escolhida mediante alguns critérios: alunos nascidos 

em Cabo Verde, que tivessem como LM o CCV; do 3º e 4º anos de escolaridade e 

que frequentassem o turno da tarde, para permitir a realização das sessões, já 

que as nossas funções de docente naquele estabelecimento de ensino era no 

turno da manhã. Assim se conseguia conciliar os papéis de professora e de 

investigadora. As idades dos alunos estão compreendidas entre os 8 e os 12 

anos. 

2. - Plano de intervenção didáctica (ver apêndice A) 
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3. - Metodologia adoptada 

Tendo em conta o tempo do qual dispusémos, e igualmente a natureza 

investigativa do estudo, optámos por um estudo qualitativo, que se centrasse num 

caso específico, e que se baseasse nas características particulares da Escola do 

1º Ciclo na Cova da Moura: maioria de Als de origem caboverdiana, existência de 

mediadores culturais, outras preocupações mais evidentes no que concerne a 

aprendizagem do P, como L2. 

A metodologia, pela qual optámos, foi qualitativa, igualmente descritiva, segundo 

Gagné et alii (1989). Com base numa perspectiva construtivista de investigação, 

optámos pela metodologia qualitativa, que teve uma abordagem descritiva, 

procurámos descrever factos e dados recolhidos; e interpretativa, interpretámo-los 

à luz de referenciais teóricos. No que diz respeito aos objectivos do investigador 

(Stake,1994), considerámos que fosse pertinente uma abordagem dos dois tipos 

de caso: estudo de caso intrínseco (centrado na singularidade de um “caso” 

particular em todos os seus detalhes) e estudo de caso instrumental (meio para 

aprofundar uma dada problemática, ou refinar uma determinada teoria).  

Relativamente à orientação teórica dominante e tendo em conta o autor Merriam 

(1988), considerámos este estudo: etnográfico (a análise foi baseada no social e 

no cultural), psicológico (centrado sobre aspectos psicológicos de um ou vários 

indivíduos tomados como seres singulares) e sociológico (concerne fenómenos 

abordados em função de construírmos teóricos de sociedade ou de socialização). 

Como não foi possível um estudo de caso etnográfico mediante uma correcta e 

adequada gestão de tempo, procurámos fazer com sentido uma abordagem 

centrada em termos psicológicos (tendo em conta a consciência sobre a língua, 

dos aprendentes) e sociológicos (pois o estudo centrou-se numa situação 

peculiar, a nível social e cultural). Daí, também o desenvolvimento, no 

enquadramento teórico, do conceito de LA (comportando aspectos linguísticos, 

mas também a componente social e afectiva). 

A metodologia, por nós adoptada, baseou-se num encontro de sujeitos, mesmo 

estando delimitado por uma hipótese de trabalho e por uma teoria com questões 

investigativas. Notámos que são as pesquisas qualitativas baseadas em 
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depoimentos orais e nos contactos directos com os aprendentes / informantes que 

se constituem como essenciais na prática antropológica. As observações 

realizadas foram contextualizadas, as hipóteses e as questões do estudo 

emergiram à medida que o estudo se desenvolvia. Potencializámos o paradigma 

qualitativo como sendo orientado para a descoberta, de carácter exploratório. 

 

4- A análise de conteúdo 

A análise de conteúdo reportou-se à definição dos objectivos e do quadro de 

referência teórico; à constituição de um corpus; à definição de categorias e de 

unidades de análise, e claro, à interpretação dos resultados. Tivemos especial 

cuidado em relação ao rigor perante as inferências produzidas, à forma e à 

estrutura da análise que realizámos. Pretendemos analisar o corpus recolhido 

procurando responder às questões investigativas, reflectindo a definição 

operacional de cada categoria estabelecida e das variáveis, em estudo. 

Para este trabalho foram escolhidas, mediante a investigação pretendida, as 

seguintes categorias e sub-categorias, adaptadas de um trabalho anterior, de 

Costa (2004): 

Tabela 18- Categorias e sub-categorias do estudo investigativo 

Categorias Sub-categorias 

Ciclo de Origem  Identificação, País de origem,  LM, Composição do agregado familiar, 

LM dos familiares próximos 

Ciclo do Percurso 
Escolar  

 

Países de Vivência, L2, Atitudes face à LM, Atitudes Face à L2, 

Representações, Competências/Estratégias de Aprendizagem 

 Consciencialização Metalinguística: 

Erros/Interferências LM L2 

Trabalho de texto- consciência sobre o escrito 
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Consciência sobre a línguas- estatuto das línguas 

Consciência sobre a aprendizagem- a possibilidade da AC / um 

possível bilinguismo (sujeito em contacto com as línguas) 
 

Ciclo da 
Socialização 

Línguas faladas em casa, Línguas faladas no bairro, Línguas faladas 

na escola 

 

Tivemos como intuito que estas categorias e sub-categorias não fossem 

trabalhadas em separado, mas como uma força conjunta, existindo uma relação 

dinâmica e activa. Considerámos as variáveis no estudo e  a análise das 

categorias e sub-categorias como partes cruciais do trabalho. Para esta 

dissertação escolhemos as seguintes variáveis: 

Tabela 19- Variáveis do estudo investigativo 

Variável dependente 

o papel da CML na relação sujeito-línguas 

Variáveis independentes (factores condicionantes) 

Variáveis sociais e linguísticas 

Tipo de trabalho (individual, a pares, em colectivo) 

Forma do trabalho (entrevista, debate, ficha, questionário, desenho e pintura,…) 

Sala de aula à qual pertencem- trabalho realizado 

Variáveis linguísticas 

Línguas faladas em casa: variante de CCV e/ou P 

Línguas faladas no bairro: variante de CCV e/ou P 
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Línguas faladas na escola: variante de CCV e/ou P 

Variáveis extra-linguísticas 

Faixa etária 

Sexo 

Ano de Escolaridade 

Contínuo social- enquadramento da “história de vida” do aprendente 

Anos de estadia em Cabo Verde 

Tempo de residência em Portugal 

Local de residência 

5 - Instrumentos de recolha de dados 

O corpus investigativo deste trabalho foi recolhido com base numa observação 

participante e registo da mesma, dado que tivemos momentos semanais com os 

Als (24 sessões) (ver apêndice B), apoiando-os em tarefas de escrita e de 

leitura, mas igualmente produzindo instrumentos de estudo e de trabalho. Os 

instrumentos foram os seguintes: 

• Caderno Diário das Línguas (ver apêndice C)  (sessões semanais, embora os 

Als pudessem colocar outros trabalhos de sala de aula, no seu interior); 

• Biografia linguística dos Als de origem caboverdiana (ver apêndice D); 

• Entrevista semi-estruturada aos Als de origem caboverdiana sobre alguns 

dados relativos aos seus dados pessoais e à sua relação com as línguas em 

contacto (ver apêndice E) (ver anexo 2); 

• Textos escritos pelos Als de origem caboverdiana (ver anexo 3); 

• Entrevista semi-estruturada aos Als de origem caboverdiana sobre os textos 

produzidos, os erros encontrados e algum trabalho de texto (ver apêndice F). 
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• Notas de campo retiradas no decurso das tarefas metalinguísticas e Diário de 

Investigação denominado “Língua de Otrum” (ver apêndice G) (tiveram uma 

parte descritiva: devendo ser o mais específica possível, incluindo retratos dos 

sujeitos, reconstrução de diálogos, descrição dos espaços, relatos de 

acontecimentos particulares, descrição de actividades, comportamentos do 

observador; e uma parte reflexiva, sendo especulações, diálogos do investigador 

consigo próprio, incluindo reflexões sobre: a análise, conflitos e dilemas, o ponto 

de vista do observador, pontos a clarificar) 

5.1.- Tipologia de dados obtidos e incidências de análise 

Partindo dos objectivos assinalados para este estudo, das categorias 

estabelecidas, das variáveis definidas e dos instrumentos de trabalho construímos 

uma tipologia de dados que desencadeou o nosso estudo, dando-lhe uma base 

sólida para edificar as respostas às questões investigativas. 

Tabela 20- Investigador e aprendente- dados obtidos, incidências de análise 

   Aprendente 

Entrevistas  identificação, país de origem, LM,  

   

composição do agregado familiar, L2 

consciência sobre o escrito, consciência sobre a línguas 

Cadernos de Língua  Representações, Competências/Estratégias de aprendizagem,  

   Atitudes face às línguas 

Biografias Linguísticas  LM dos familiares mais próximos, línguas faladas em casa,  

   no bairro, na escola, línguas e países de vivência 

Textos escritos  Erros/Interferências LM<->L2, trabalho de texto/AC- 

    

    Investigador 

Observação participante  como complemento para a 

Diário de Investigação   interpretação dos dados recolhidos 
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 5.2.- Caderno Diário das Línguas  

Os dados foram recolhidos mediante as respostas dadas pelos alunos a um 

questionário integrante do Caderno Diário das Línguas. É preponderante que os 

alunos saibam transmitir as suas origens, reconheçam o seu local de nascimento, 

e zona de residência. 

 Tabela 21- Ciclo de Origem: local de nascimento e residência do aprendente e 

seus familiares  

Aluno Local de nascimento Residência 

A aluno-Santiago, Cabo Verde Mãe-Cabo Verde             
Pai-Cabo Verde 

Cova da Moura 

C aluno-Santiago, Cabo Verde Mãe-Santiago, Cabo Verde     
Pai-Santiago, Cabo Verde 

Buraca 

D aluno-São Vicente, Cabo Verde Mãe-Santo Antão, Cabo 

Verde Pai-São Tomé 

Rio de Mouro 

H aluno-Santiago, Cabo Verde Mãe-Santiago, Cabo Verde     
Pai-Santiago, Cabo Verde 

Buraca 

I aluno-Santiago, Cabo Verde Mãe-Cabo Verde             
Pai-Cabo Verde 

Cova da Moura 

JA aluno-São Vicente, Cabo Verde Mãe-Cabo Verde           
Pai-Cabo Verde 

Cova da Moura 

JO aluno-Santiago, Cabo Verde Mãe-Santiago, Cabo Verde 
Pai-Cabo Verde 

Buraca 

L aluno-Santiago, Cabo Verde Mãe-Santiago, Cabo Verde 

 Pai-? 

Cova da Moura 

S aluno-Santiago, Cabo Verde Mãe-Cabo Verde             
Pai-Cabo Verde 

Buraca 

V aluno-São Vicente, Cabo Verde Mãe-São Vicente, Cabo 

Verde Pai-São Vicente, Cabo Verde 

Cova da Moura 
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Todos os alunos souberam responder, de forma autónoma e rápida, exceptuando 

o aluno L que não sabia o local de nascimento do seu pai, e o aluno D que não 

respondeu de imediato, tendo ficado para a sessão seguinte, após obter, pela sua 

mãe, as informações pretendidas. Dos dados obtidos, constatámos que os 

familiares destes Als nasceram em Cabo Verde, com a excepção do pai do aluno 

D que é de São Tomé. Alguns são nascidos nas ilhas de São Vicente, Santiago e 

Santo Antão. Há a referir o caso da mãe do aluno JO que, tal como nos 

referenciou, nasceu na Vila da Calheta de São Miguel e que é, na realidade, um 

concelho rural da ilha de Santiago. Semelhante caso é o da mãe do aluno L que 

nasceu na Assomada que também pertence à ilha de Santiago. Como foi nosso 

intuito uniformizar a tabela, estes dados não surgem, na mesma. 

Em relação ao local de nascimento dos alunos e tendo uniformizado todos, é de 

enunciar que os alunos A, C, I, JO e S responderam prontamente Praia, sendo a 

capital de Cabo Verde e situada na ilha de Santiago. O aluno L voltou a responder 

que tinha nascido na Assomada, sendo, igualmente, uma localidade da ilha de 

Santiago. Cinco alunos responderam residir na Cova da Moura, quatro na Buraca 

(na realidade, os Als C, JO e S também residem na Cova da Moura, mas como 

este bairro pertence à freguesia da Buraca, responderam Buraca) e uma aluna 

que reside em Rio de Mouro, tendo permanecido neste espaço escolar (a sua 

primeira residência em Portugal foi na Cova da Moura), mesmo tendo de percorrer 

a distância casa-escola diariamente e através do uso dos transportes públicos. O 

aluno H inicialmente viveu na Cova da Moura, tendo depois ido viver para outro 

sítio da freguesia da Buraca. 

 

Tabela 22- Ciclo da Socialização: línguas faladas com os familiares 

Ao estudarmos certos aspectos da socialização do aluno poderemos 

compreender a relação que este tem com as línguas, onde, com quem e quando 

as utiliza, em que tipo de comunicação e que estatuto lhe reconhece no seu 

quotidiano e no contacto com os outros e com o mundo. 
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Aluno Com quem vive / Língua utilizada na comunicação com o sujeito 

A Pai- CCV (figura ausente no seio familiar), Mãe- CCV, Tia- CCV, irmãos- P/CCV 

(estão ausentes) 

C Pai- P/CCV, Mãe- P/CCV, Irmã- P, Irmão- CCV, Tio- CCV, Tio- Francês (está em 

França, de momento) 

D Pai- CCV (está em Cabo Verde, de momento), Mãe- P/CCV, Irmão- P, Irmã- CCV 

(está em Cabo Verde, de momento) 

H Pai- P (fala com ele ao telefone), Mãe- P/CCV, Irmãos- CCV (estão ausentes) 

I Pai- CCV (é uma figura ausente no seio familiar), Mãe- P/CCV (está em Cabo Verde, 

de momento), Avó- P, Irmãos- CCV (estão em Cabo Verde, de momento) 

JA Pai- CCV, Mãe- CCV, Irmãos-CCV 

JO Pai- P/CCV, Mãe- P/CCV, Irmãos- P 

L Pai- P, Mãe- P, irmãos- P (fala com eles ao telefone) 

S Pai- CCV, Mãe- CCV, Irmão- P/CCV 

V Pai- CCV(é uma figura ausente no seio familiar), Mãe- P/CCV, Irmã-P/CCV, Irmão- 

P/CCV, Irmã- P, Prima- P 

Neste quadro ressalta-nos o CCV como língua de socialização, de comunicação, 

de convívio com os familiares, de abertura ao diálogo e à partilha de vivências e 

opiniões. Estes dados foram obtidos na confrontação entre o que o aluno registou, 

por escrito, e no que disse oralmente, na entrevista. Ainda podemos constatar 

que, pelos dados inseridos na tabela, ficamos a saber a composição do agregado 

familiar do aprendente (Ciclo de Origem). Podemos ainda reparar que alguns dos 

familiares do aprendente viajam com regularidade, pertencendo à população que 

está “em trânsito”. Nalguns casos a figura paternal ausenta-se do seio familiar, 

sendo a socialização com o aluno, em questão, conturbada, ou pouco 

significativa. Notámos que há, nestas famílias, uma preocupação em tornar o P a 

língua falada em casa, porque, os Als comunicam, sobretudo, em CCV com os 

irmãos mais velhos, mas em P com os irmãos mais novos. 
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Tabela 23- Ciclo do Percurso Escolar: aprendentes, línguas e significados 

Neste exercício, era pedido ao aluno que tentasse explicar por palavras suas o 

que era, para si, a sua LM e a sua L2. Embora a questão tivesse uma construção 

simplista, a resposta à mesma tornava-se complexa por emanar ligações 

temporais, afectivas, sociais do aprendente com as línguas. 

Aluno O que é a LM, consegues 
explicar? 

O que é para ti, a L2? 

A “A lingua Materna é uma língua que tu 

falas com a tu família em casa” 

“A minha L2 e francês e eu aprende 

com os meus primos.” 

C “A minha LM é crioulo porque eu gosto 

mais. E porque comecei falar crioulo.” 

“A minha L2 é o Portugues porque foi a 

segunda língua que eu comecei a 

falar.” 

D “Quando eu era pequenina a minha 

mãe falava comigo em P.” 

“Penso que e inglês que aprendi agora, 

penso que o crioulo é 3ª língua por ser 

mais complicado.” 

H “A minha LM é cabo verdiana porque 

nasci em cabo verde.” 

“A minha L2 e P porque falo mais vezes 

e falo depois de cabo verdiano.” 

I “É o crioulo porque nasci em Cabo 

Verde.” 
“A minha L2 é o P, porque na escola 

aprendo a falar.” 

JA “É o crioulo porque nasci em Cabo 

Verde.” 

“E o P, porque vim para Portugal.” 

JO “Porque foi lá na minha terra que eu 

aprendi” 

“Porque foi uma nova língua que eu 

aprendi.” 

L “A minha língua foi crioulo porque foi a 

primeira.” 

“Aprendi a seguir o P na escola.” 

S “é o crioulo porque aprendi primeiro” “é o P porque foi a segunda que eu 

aprendi” 

V “A minha Língua e crioulo porque nasci 

em Cabo verde, tem a ver com o pais 

onde nasce.” 

“A Minha L2 e P poque vim para 

Portugal.” 
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As respostas foram transcritas para a tabela acima registada. Os alunos C, H, I, 

JA, JO, L, S e V têm como LM o CCV e como L2 o P. O aluno A tem como LM o 

CCV por ser a língua que fala em casa com a família e o Francês como L2 tendo-

a aprendido com os primos. Este aluno tem alguns familiares em França. Na 

escola, aprende a falar, ler e escrever em P, mas a sua socialização é feita em 

CCV. O aluno D reconhece o P como LM e o Inglês como L2, até pela sua 

dificuldade patente na língua caboverdiana e pelo estatuto inferior que dá ao 

crioulo e que lhe é transmitido pela família. 

 

Tabela 24- Ciclo da Socialização e do Percurso Escolar: situações em que 

as línguas são faladas 

Com as línguas comunicamos com o mundo, tornamo-nos agentes socializantes e 

expressamos vivências mundanas. Com as línguas zangamo-nos, discutimos, 

perguntamos, respondemos, aprendemos, brincamos. 

Para estas crianças foi aliciante responder a estas questões, por lhes provocar 

alguma estranheza. Ainda ninguém as tinha questionado sobre tal, e além disso 

tinham de pensar qual a língua que utilizavam num estado mais efusivo e/ ou 

emotivo, ou em situações mais formais, de carácter pedagógico.  

 Aluno/ 
Pergunta 

A C D H I JA JO L S V 

Em que língua 
te zangas? 

CCV 

e P 

CCV P P P CCV CCV P CCV CCV

Em que língua 
discutes? 

CCV 

e P 

P P CCV CCV CCV P CCV CCV P 

Em que língua 
aprendes? 

P P P P P P P P P P 

Em que língua 
brincas? 

CCV CCV P P e 

CCV 

CCV CCV e 

P 

CCV P e 

CCV 

P e 

CCV 

P 
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Em que língua 
perguntas? 

P P P P P Casa- 

CCV 

Escola- 

P 

Casa- 

CCV 

Escola- 

P 

P Casa- 

CCV 

Escola- 

P 

P 

Em que língua 
respondes? 

P P P P CCV Casa- 

CCV 

Escola- 

P 

P P Casa- 

CCV 

Escola- 

P 

P 

 

O aluno D zanga-se, discute, aprende, brinca, pergunta, responde em P. Para 

este aprendente o estatuto desta língua é crucial no seu futuro, na possibilidade 

de uma vida melhor, este é também o testemunho transmitido pela sua mãe, 

marcando-lhe as representações que tem das línguas, e a importância dada às 

mesmas. O aluno V apenas se zanga em CCV. Os Als JA, JO e S separam a 

utilização das línguas por espaços: em casa, CCV; na escola, P. O aluno H 

denota brincar nas duas línguas. 

Tabela 25- Ciclo do Percurso Escolar: aprendentes e as funções das línguas 

Nesta tarefa era dado o início de cada frase para o aluno continuar, de modo a 

ficar presente por escrito, o que os Als pensavam de cada língua e as suas 

funções. 

Aluno A “O P é a minha segunda língua” 

“Com o P eu falo leio escrevo e falo na escola” 

“O P serve para escrever ler falar” 

“O CCV é a minha primeira língua que eu aprende primeiro coisa que eu aprende foi 

chamar mãe e pai. É minha LM” 

“Com o CCV falo com os meus pais em casa” 

“O CCV serve para falar e cantar” 

Aluno C “O P é bonita.” 

“Com o P nós podemos falar com os Portuguê” 
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“O P serve para falar” 

“O CCV é podem falar em purtogal” 

“Com o CCV pedemos fala com caboverdiano” 

“O CCV serve para falar.” 

Aluno D “O P é bonito.” 

“Com o P podenos fala.” 

“O P serve para falar” 

“O CCV é bonito é una fala difrente.” 

“Com o CCV podenos falar” 

“O CCV serve para falar.” 

Aluno H “O P é uma língua importante para mi por não nasci aqui em Portugal.” 

“Com o P aprendemos a Ler e a escrever e queremos aprender mais.” 

“O P serve para aprendemos as coisas e falar muito mais.” 

“O CCV é a língua do meu país.” 

“Com o CCV falo com a minha mãe e com os meus amigos que presebem criolo.” 

“O CCV serve para falamos mais com a nossa Família coboverdiano.” 

Aluno I “O P é difícil” 

“Com o P aprendo, ler.” 

“O P serve para esinar” 

“O CCV é fácil” 

“Com o CCV Eu falo com as minhas amigas.” 

“O CCV serve para apreder para falar com as minhas Fámilia” 

Aluno 
JA 

“O P é bonito, giro” 

“Com o P aprendo mais” 

“O P serve para aprender” 

“O CCV é fácil poce nasci em cabo verde” 

“Com o CCV falo em casa e na escola” 
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“O CCV serve para aprender com os meos amigo ce falam crioulo” 

Aluno 
JO 

“O P é uma língua muito importante porque foi uma segunda lígua que eu aprende.” 

“Com o P faço muita coisa com ela porque e uma língua muito giro.” 

“O P serve para falar ler e escrever.” 

“O CCV é a minha primera lígua que eu aprende.” 

“Com o CCV falo em casa caboverdiano.” 

“O CCV serve para falar com as pessoas que fala Crioulo.” 

Aluno L “O P é à lingua que sempre sonhei aprender.” 

“Com o P aprendo mais.” 

“O P serve para aprender muitas coisas.” 

“O CCV é nada; não gosto.” 

“Com o CCV não aprendemos nada.” 

“O CCV serve para falarmos com os amigos.” 

Aluno S “O P é fácil” 

“Com o P sei falar” 

“O P serve para ler, falar” 

“O CCV é natural e fácil” 

“Com o CCV aprendo muito cabo verde” 

“O CCV serve para aprende a falar n caboverde” 

Aluno V “O P é uma pessoa intlejente” 

“O P è uma Língua bonita” 

“Com o P podemos brincar e falar.” 

“Utilizo o P para me compreenderem.” 

“O P serve para falar com eles passear com eles.” 

“O Língua P serve para falar.” 

“O CCV é bonita é fixe” 

“O crioulo podemos brincar com a língua.” 
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“Com o CCV podemos passear brinca no jardim”  

“O CCV podemos falar no recreio da escola.” 

“O CCV serve para a língua e diverente porque as pessoas não tem as linguagens 

inguais e são do outro país.” 

 

Na globalidade, o P é bonito, importante, sendo para alguns uma língua fácil, e 

para outros difícil. Serve para aprender, falar, ler e escrever. Com o P os Als 

podem falar e aprender mais. O CCV é natural, fácil, por terem nascido lá. Com o 

crioulo podem falar com os amigos e com a família, sendo pessoas que percebem 

esta língua, e que também a falam. O CCV serve para aprender com quem fala 

também crioulo. É de realçar que mesmo tendo sido trabalhado ao longo das 

sessões com os Als, estes, por vezes, continuam a personificar as línguas, pois 

aproximam-se do concreto, afastando-se do que é abstracto, não palpável, como 

é caso do conceito “língua”. Também é de destacar o caso do aluno L que refere 

esta língua como nada, embora tenha alguma função para o aprendente: “serve 

para falarmos com os amigos”. Diz mesmo, não gostar do CCV. Estamos, assim, 

perante uma representação negativa do CCV como língua. Essa imagem do aluno 

L perante a língua caboverdiana, e a sua atitude forte e vincada, como 

demonstrou ter, poderá advir de certos estereótipos sociais que poderão 

comprometer uma comunicação intercultural desejada.  

 

Tabela 26- Ciclo do Percurso Escolar: aprendentes e a definição de línguas 

Foi dado aos Als uma lista de adjectivos, dos quais tinham de escolher aqueles 

que seriam cruciais para definir as línguas em estudo. Neste quadro alguns 

adjectivos encontram-se sublinhados por terem sido os mais expressivos e 

presentes, na escolha dos Als para a definição de cada língua. 

Aluno Definir o P (perante uma lista 
dada de adjectivos) 

Definir o CCV (perante uma lista 
dada de adjectivos) 

A Ímpar, pior, alegre, complicado, doce, Ímpar, alegre, complicado, doce, simples, 
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simples, triste, sério, saudoso, 

importante 

triste, sério, importante 

C Importante Alegre 

D Superior, alegre, doce, simples, sério, 

importante 

Inferior, pior, alegre, doce, simples, triste, 

harmonioso 

H Melhor, alegre, doce, simples, saudoso, 

importante 

Ímpar, superior, vulgar, inferior, pior, 

complicado, triste, sério, encantador, 

interessante, melódico, harmonioso 

I Ímpar, vulgar, alegre, complicado, 

simples, saudoso, importante, melódico 

Ímpar, vulgar, alegre, complicado, simples, 

sério, encantador, saudoso, importante, 

interessante, melódico 

JA Ímpar, superior, alegre, sério, 

harmonioso 

Superior, alegre, sério, importante, 

harmonioso 

JO Pior, alegre, doce, simples, triste, 

encantador, importante, interessante 

Sério e melódico 

L Superior, melhor, alegre, simples, sério, 

saudoso 

Inferior, complicado, triste, encantador, 

importante, interessante 

S Ímpar, superior, melhor, alegre, 

complicado, doce, simples, triste, sério, 

encantador, saudoso 

Ímpar, pior, alegre, complicado, doce, 

simples, triste, saudoso 

V Melhor, alegre, doce, saudoso, 

harmonioso 

Ímpar, melhor, complicado, sério, melódico 

 

Os Als consideram que o P é, sobretudo e na sua maioria, uma língua alegre, 

simples e importante. O CCV é sentido maioritariamente como uma língua alegre 

e complicada. Os Als denotaram ter dificuldade no significado dos adjectivos: 

ímpar, harmonioso e saudoso, tendo-lhes sido explicado o seu sentido em relação 

à língua. Alguns Als, possivelmente por falta de atenção/concentração escolheram 

para a mesma língua os adjectivos: triste e alegre; simples e complicado, embora 

conhecendo o que significavam. É de salientar o aluno D e o aluno L que sentem 

o P como superior ao CCV, estando presente o estatuto de língua, perante a 
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sociedade e as saídas profissionais futuras, tal como nos enunciaram diversas 

vezes ao longo das sessões.  

 

Tabela 27- Ciclo do Percurso Escolar: aprendentes e a flexão verbal 

Ao longo das sessões, foi exteriorizada, pelos alunos, a dificuldade que sentiam 

na flexão verbal, em diversos exercícios pedidos, e no próprio contexto de sala de 

aula. Tinham a necessidade de praticarem em exercícios onde conjugassem um 

verbo pelos pronomes pessoais e tempos verbais dados. Assim, considerámo-los 

pertinentes para que de forma directa e interventiva pudéssemos perceber em 

que pessoas e em que tempos verbais sentem mais dificuldade, e mesmo que 

pudéssemos explicitar, responder-lhes a algumas questões, dúvidas que 

surgissem. Foi-lhes entregue aleatoriamente um verbo para o conjugarem, dos 

seguintes: ter, ser, estar, andar, dizer, vencer, ler e falar. Os alunos tinham de 

reconhecer os seis elementos de um conjunto de alternativas paradigmáticas, as 

formas de cada verbo no Presente do Indicativo, no Pretérito Perfeito e no Futuro 

Simples. 

Flexão 
verbal 

Aluno Presente Passado Futuro 

Verbo 
Estar 

A Eu estou 

Tu estas 

Ele estava 

Nós estamos 

Vós estavais 

Eles estavam 

Eu estarei 

Tu estarás 

Ele estarava 

Nós estaravamos 

Vós estavão 

Eles--- 

Eu estava 

Tu estavas 

Ele estava 

Nós estaremos 

Vós estarei 

Eles estaram 

Verbo 
Ter  

C Eu tenho 

Tu tenhes 

Ele tenhe 

Nós temós 

Eu tinha 

Tu tinha 

Ele tinha 

Nós tinhanos 

Eu teren 

Tu terais 

Eleterá 

Nós teremos 
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Vós teis 

Eles tenham 

Vos tinhas 

Eles tenhiam 

Vós terei 

Eles teram 

Verbo 
Falar 

D Eu falo 

Tu falas 

Ele falaes 

Nos falamos 

Vos falaes 

Eles fálam 

Eu falei 

Tu falas 

Eles falam 

Nós falamos 

Vos falais 

Eles falarão 

Eu falarei 

Tu falaras 

Ele falara 

Nos falanos 

Vos falais 

Eles falarão 

Verbo 
Ler 

H Eu leio 

Tu lés 

Ele---- 

Nós lemos 

Vós lés 

Eles leião 

Eu li 

Tu leste 

Ele---- 

Nós lemos 

Vós lés 

Eles leião 

Eu amãnha vou ler 

Tu amãnha vais ler 

Ele---- 

Nós amanha vamos ler 

Vós--- 

Eles amanhã vorão ler 

Verbo 
Ter 

I Eu tenho 

Tu tens 

Ele tem 

Nós temos  

Vós terei 

Eles tem 

Eu tive 

Tu teveste 

Ele teve 

Nós tevemos 

Vós terei 

Eles teveram 

Eu terei 

Tu tereis 

Ele terei 

Nós teremos 

Vos tereis 

Eles teram 

Verbo 
Andar 

JA Eu Ando 

Tu Andas 

Ele Anda 

Nós Andamos 

Vós Andãm 

Eles Andãm 

Eu Andei 

Tu Andaste 

Ele Andom 

Nós Andamos 

Vós Andareão 

Eles Andareão 

Eu Andarei 

Tu Andaras 

Ele Andara 

Nós Andarámo 

Vós Andares 

Eles Andaram 

Verbo JO Eu sou Eu fui Eu serea 
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Ser Tu seis 

Ele é 

Nós somos 

Vós sois 

Eles sam 

Tu foste 

Ele fui 

Nós fomos 

Vós fostes 

Eles foram 

Tu será 

Ele serea 

Nós sereamos 

Vós sereis 

Eles serão 

Verbo 
Vencer 

L Eu venço 

Tu vences 

Ele vence 

Nós vencemos 

Vós vencem 

Eles vencem 

Eu venci 

Tu venceste 

Ele venceu 

Nós vencemos 

Vós vencem 

Eles venceram 

Eu vencerei 

Tu venceras 

Ele vencera 

Nós venceremos 

Vós venceriam 

Eles vencerão 

Verbo 
Dizer 

S Eu digo 

Tu dizes 

Ele dis 

Nós dezemos 

Vós dizem 

Eles digam 

Eu disse 

Tu dizes 

Ele diz 

Nós disemos 

Vós dizem 

Eles dizem 

Eu direi 

Tu dizes 

Ele diz 

Nós disemos 

Vós dizem 

Eles dizem 

Verbo 
Ser 

V Eu sou 

Tu ès 

Ele è 

Nos somos  

Vois sois 

Eles são 

Eu fui 

Tu foste 

Ele foi 

Nos fomos 

Vós fostes 

Eles foram 

Eu serei 

Tu serás 

Ele será 

Nós seremos 

Vós sereis 

Eles seram 

 

A flexão verbal é constituída por traços de tempo e concordância, potencializando 

uma complexidade quer cognitiva quer linguística, para os aprendentes de uma 

L2, que difere, neste caso, da LM. Os alunos apresentam dificuldades na flexão 

verbal aliada ao domínio da morfologia, sobretudo no modo de modificar as 
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palavras, em concreto nas formas irregulares (exemplo: hoje ele diz, ontem ele 

disse) e no supletivismo (exemplo: hoje eu sou, antigamente eu era, ontem eu fui). 

Note-se que sou e fui são formas do lexema SER, sendo diferentes manifestações 

dessa unidade lexical, flexões. Para além disso, os alunos exteriorizam 

dificuldades na adequação do tempo verbal às formas pronominais. A flexão 

verbal é uma área de risco na escrita de Als de origem caboverdiana, devido a 

algumas diferenças registadas nas línguas: portuguesa e caboverdiana. 

Passaremos, assim, a explicitar, como é procedida a flexão verbal em CCV. O 

verbo tem em CCV, uma forma invariável regular, isto é, não há concordância 

sujeito-verbo, uma vez que não há flexão do verbo, a sua forma é independente 

da pessoa e do número do sujeito. 

Em CCV os pronomes pessoais complemento vêm sempre depois do verbo, as 

formas acentuadas do pronome pessoal sujeito (mi,bo,el,nos) só ocorrem antes 

do verbo “ser”. Nos outros casos, como fica patente no Projecto Diversidade 

Linguística na Escola Portuguesa (2003-2005) ocorrem as formas átonas “N, bu, 

e, nu, nhos, es”. 

 

Tabela 28- Ciclo do Percurso Escolar: aprendentes e a tradução 

Foi dado aos alunos uma ficha, na qual surgia um exercício de tradução. Em 

primeira instância, este exercício, mesmo estando no final da ficha, foi o primeiro 

a ser realizado, dada a motivação dos alunos em realizá-lo. Entusiasmados, 

expressaram logo o seu conhecimento em como aquelas frases estavam em CCV 

e, logo a seguir, foram traduzindo para o P, sem antes ler em voz alta para os 

seus colegas. 

Tradução do CCV para P 

Aluno Gora, nu ta kume 
uns banana. 

Kes kasa bunitu. Fidjus di Nha Bia sta 
duenti. 

A “agora vamos cumer “que casa bonita” “filha de senhora Bia esta 
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um banna” doente” 

C “agora nós nu ta come 

banana” 

“esta casa é boneta” “filhos de senhor Bia está 

doente.” 

D “Vamos comer 

bananas” 

“esas casa são bonitas” “filho da senora Bia esta 

duente” 

H “Agora vou comer um 

banana” 

“queres casa bonito” “Filhos de minha Bia esta 

duente.” 

I “agora vamos comer 

banana” 

“aquelas casas são 

bonita” 

“Filhos da senhora Bia está 

duenti” 

JA “agora Vamos comer 

banana” 

“aquelas casa bonito” “filhos da senhora Bia sita 

duente” 

JO “Agora vamos comer 

um banana” 

“”Que casa bonita” “Filho de senhora Bia esta 

doente” 

L “Agora nos vamos 

comer uma banana” 

“Ela vai-se casar bonita” “filhos da minha Bia esta 

doente” 

S “agora vamos comer 

banana” 

“ce casa bonita” “os filhos da miha Bia estão 

doentes” 

V “agora vamos comer 

banana” 

“essa casa e bonita” “filho da senhora bia esta 

duente” 

 

Destacam-se dois aspectos a referir: alguns Als têm desconhecimento dos 

significados de certas palavras em CCV, por exemplo “Nha”, tem duplo sentido, 

na generalidade dos casos, tanto pode ser minha como senhora; mas, igualmente 

por se constatar a influência da sua LM na aprendizagem do P, quer a nível da 

flexão de género, bem como da flexão de número e na utilização simultânea de 

línguas. 

 

Tabela 29- Ciclo do Percurso Escolar: aprendentes e a escrita bilingue 

Foi pedido a alguns alunos que fizessem um texto a pares, no qual escrevessem 

em P e em CCV. O primeiro impacto foi de espanto, os Als ficaram admirados e 
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confusos, dizendo mesmo não saber escrever em crioulo. Contudo, foi-lhes dito 

para falarem, em primeira instância, entre eles, antes de escreverem, e fazerem 

assim sucessivas tentativas de passar da oralidade para a escrita. Apenas houve 

a construção de dois textos em grupo, pois foram os alunos A, JO e V os que 

tinham um ritmo de execução do trabalho mais rápido, e além disso os alunos A, 

JO e C demonstraram ter maior conhecimento comunicativo (oral e escrito) do 

CCV. 

Als Texto com a junção das duas línguas- ler e escrever CCV e P 

A e JO “José bo conche nha mãe? 

R: inodja bo mãe na rua. 

Bo inodja nha irmão Hoje? 

R: não hoje ca odja bo irmão. 

Bo faze copia na sala de aulas? 

Hoje n ca faze copia na sala de aulas 

Nha skola fiz medida de comprimento 

Bo trazir cosê na tijela? 

R: n traze rapuzada na tejela e papel de aluminho leva açúcar e água 

Ta bi pá fogão e açúcar dismui e põe a água e deixa toma ponto e bo ta tira de panela 

bo ta munta frigedeira co manteiga e depois bo ta poi na frigedera e bo ta puxa co mo. 

Cosê que bo ta faz eco bo dinheiro? 

n ta compra açucar pam faze mais pam bende” 

C e V “A minha colega Cláudia fala muito fixe ela gosta muito de dizer kusé agora vou fazer 

uma pergunta? 

Minina bó e doida? 

Não bo que doida. 

No bai para recreio? 

Ná primeiro quero ir Para kasa di banho 

Claúdia laudi que bo sala? 
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Nha sala fundo. 

Laudi qui sta bó livros? 

Stá lá na biblioteca. 

Claúdia ondi sta bó Professora? 

Sta na sala, um ku fala com ele 

Si bo kre cum ba tchama professora.” 26/01/2006 

Quando a tarefa se depreendeu com a escrita de um texto em duas línguas, as 

dificuldades surgiram, porque os aprendentes não estão habituados a este tipo de 

tarefa, ficando admirados pela sua natureza. Todavia, demonstraram estar 

motivados e pediram logo apoio a um colega, ficando mais confiantes no 

resultado. Exteriorizaram a falta de conhecimento nas palavras escritas em CCV, 

tentando, através da oralidade, passar para a escrita. Os que sabiam falar melhor 

crioulo pronunciaram as palavras diversas vezes e o par escreveu tal e qual como 

ouviu. 

 

Tabela 30- Ciclo do Percurso Escolar: aprendentes e as suas descobertas 

sobre as línguas 

Era parte integrante do Caderno Diário das Línguas uma folha onde os Als 

podiam registar as suas descobertas sobre as línguas, ou mesmo o que faziam 

nas sucessivas sessões, o que lhes tinha agradado mais, e onde sentiam mais 

dificuldade. Esta folha foi-lhes mostrada e explicada no início das sessões e lá 

escreveram sob a nossa orientação. 

Aluno As minhas descobertas importantes sobre as línguas 

A “hoje Aprende a corejer os eros que eu tenha e aprende umas palavra que eu já tinha 

esquecido” 06/12/05 

JO “Aprende a corejer os eros que eu tenha na lígua portuguesa. E hagente aprinder a 

dezeras palavras que tinha esquesido em Cabo-Verdeano.” 06/12/05 
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Apenas fizemos a transcrição das descobertas destes dois alunos, pois foram os 

únicos que se pronunciaram a nível linguístico. O aluno A disse ter aprendido a 

corrigir os erros, pois foram-lhe dadas algumas explicações de regras gramaticais 

e de casos ortográficos. O aluno JO constatou que para além de ter aprendido a 

corrigir alguns erros, aprendeu a dizer palavras em crioulo, que já tinha 

esquecido. Contudo, ao longo das sessões, os alunos não voltaram a escrever 

neste espaço, não tiveram essa iniciativa. Futuramente, este espaço deverá ser 

feito sob orientação e dinamização do professor, e posteriormente, poder-se-á 

debater sobre o que cada um escreveu e pensou no que foi dito. Expressar a 

opinião, reflectir sobre as línguas, contactar com outras formas de pensar, línguas 

e culturas dará alento a um espaço de educação intercultural, de compreensão 

metalinguística e de análise comparativa de línguas. 

 

5.3.- Biografia linguística 

Relativamente ao ciclo do percurso escolar, os alunos tiveram de preencher uma 

tabela, na qual inseriam certas informações relativas à aprendizagem de línguas 

(caboverdiana e portuguesa): onde a aprendeu, quando a usa, onde e com quem. 

Tabela 31- Ciclo do Percurso Escolar: alunos e a aprendizagem de línguas 

Aluno P CCV 

A Onde aprendi- em casa, na escola, 

no convívio com os meus amigos 

Quando a uso- escola 

Onde- sala de aula 

Com quem- professora 

Onde aprendi- em casa, na escola, no convívio 

com os meus amigos 

Quando a uso- casa e escola 

Onde- sala e recreio 

Com quem- colegas e família 

C Onde aprendi- em casa, na escola, 

em Portugal 

Quando a uso- aulas 

Onde- escola 

Onde aprendi- em Cabo Verde 

Quando a uso- recreio 

Onde- escola 
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Com quem- professora e colegas Com quem- colegas  

D Onde aprendi- na escola 

Quando a uso- aulas 

Onde- escola 

Com quem- professora e colegas 

Onde aprendi- em Cabo Verde 

Quando a uso- recreio 

Onde- escola 

Com quem- colegas  

H Onde aprendi- em casa, na escola, 

no convívio com os meus amigos 

Quando a uso- aulas 

Onde- escola 

Com quem- professora e colegas 

Onde aprendi- em casa, no convívio com os 

meus amigos 

Quando a uso- recreio, fora da escola 

Onde- escola e casa 

Com quem- amigos e família 

I Onde aprendi- em casa, na escola 

Quando a uso- escola 

Onde- sala de aula 

Com quem- professora 

Onde aprendi- em casa, no convívio com os 

meus amigos 

Quando a uso- casa e escola 

Onde- recreio 

Com quem- amigos e família 

JA Onde aprendi- em casa, na escola 

Quando a uso- na escola 

Onde- sala de aula 

Com quem- professora  

Onde aprendi- em casa, no convívio com os 

meus amigos 

Quando a uso- casa e escola 

Onde- recreio 

Com quem- família e amigos 

JO Onde aprendi- na escola 

Quando a uso- aulas 

Onde- escola 

Com quem- professora e colegas 

Onde aprendi- em casa, no convívio com os 

amigos 

Quando a uso- recreio, fora da escola 

Onde- escola, bairro,casa 

Com quem- colegas, família, amigos 

L Onde aprendi- em casa, na escola, 

no convívio com os meus amigos 

Quando a uso- aulas 

Onde aprendi- no convívio com os meus 

amigos 

Quando a uso- recreio 
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Onde- escola 

Com quem- professora e colegas 

Onde- escola 

Com quem- colegas e amigos 

S Onde aprendi- em casa, na escola, 

no convívio com os amigos 

Quando a uso- aulas 

Onde- escola 

Com quem- professora e colegas 

Onde aprendi- em casa, na escola, no convívio 

com os amigos 

Quando a uso- recreio, fora da escola 

Onde- escola, bairro,casa 

Com quem- colegas, família, amigos 

V Onde aprendi- em casa, na escola, 

Portugal 

Quando a uso- aulas 

Onde- escola 

Com quem- professora e colegas 

Onde aprendi- em Cabo Verde 

Quando a uso- recreio 

Onde- escola 

Com quem- colegas 

 

Os Als, que referiram que falam P na escola com a professora, são aprendentes 

que constantemente utilizam o CCV nas suas vivências quotidianas, a discursar 

com os colegas, quer seja na sala de aula, no recreio ou mesmo em casa e no 

bairro. Utilizam fluentemente o crioulo como língua de socialização. 

 

Tabela 32- Ciclo do Percurso Escolar: aprendentes e as suas representações 

das línguas 

Os Als tinham de representar graficamente o que significava, para eles, o P e o 

CCV. Tinham, igualmente, um espaço para escrever o que representava cada 

uma das línguas. Na tabela, a seguir apresentada, estão presentes as 

transcrições dos escritos dos Als e os elementos representativos do P e do CCV, 

em cada desenho. 

Aluno Representações do P Representações do CCV 

A O aluno responde: “P me representa 

que eu estou aqui” 
O aluno responde: “Representa que eu nasci 

lá foi me lembrar muita coisa” 
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O aluno desenha: “montanhas, 

árvores, sol e nuvens” 
O aluno desenha: “casa colorida, árvore e 

coração grande” 

C O aluno responde: “Para os pobres 

serem ricos” 

O aluno desenha: “casa, duas 

meninas, flores, árvore, nuvens, sol, 

estrada ” 

O aluno responde:  

“representa a minha Familia” 

 O aluno desenha: “menina, cesta, árvore, 

casa, flores, relva” 

D O aluno responde:  

“O meu futuro em Portugal.” 

O aluno desenha: “menina, casa, 

árvore, flores ” 

O aluno responde:  

“Representa tudo.” 

O aluno desenha: “duas meninas e as suas 

casas, sol, nuvens, relva” 

H O aluno responde:  

“Representa a natureza, os pássaros o 

céu e sol, as ervas ” 

O aluno desenha: “pássaro, sol, 

nuvens, erva ” 

O aluno responde:  

“Representa a praia, o mar, e o barco, o céu, 

e o sol ” 

O aluno desenha: “barco, menino a nadar, 

sol, nuvens ” 

I O aluno responde: “Representa a 

minha Fámilia. ” 

O aluno desenha: “a sua família, sol, 

nuvens” 

O aluno responde:  

“Representa a praia e a casa da minha tia. ” 

O aluno desenha: “terra, praia, casa” 

JA O aluno responde: “Representa a 

praia e o sol. ” 

O aluno desenha: “mar, areia, barco, 

sol” 

O aluno responde: “Representa a casa da 

miha maé e o sol ” 

O aluno desenha: “casa, menina, árvore, sol, 

nuvens” 

JO O aluno responde: “Representa uma 

lengo muito importante.” 

O aluno desenha: “graffities e o seu 

nominho” 

O aluno responde: “Para mi representa uma 

lego muito jiro.” 

O aluno desenha: “casas, montes verdes, 

sol, nuvens, flores ” 

L O aluno responde: “O meu desenho 

represnta a erva e o sol.” 

O aluno desenha: “erva, montes 

O aluno responde: “O meu deseho represnta 

o mar e o homem a navegar no barco.” 

O aluno desenha: “barco, menino africano, 
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verdejantes, sol, nuvens” mar, sol, nuvem” 

S O aluno responde: “Representa a 

minha família.” 

O aluno desenha: “a sua família” 

O aluno responde: “Representa a minha 

casa e a minha família” 

O aluno desenha: “casa e a sua família” 

V O aluno responde: “As pessoas e o 

Pais” 

O aluno desenha: “casa, escorrega, 

baloiços, céu, erva” 

O aluno responde: “As pessoas e o Pais” 

O aluno desenha: “lago, erva, árvores” 

 

As suas percepções são representadas mediante influência dos grupos sociais, 

incorporando uma identidade grupal. É essa identidade imbuída de significados 

para a análise das produções do discurso. São factores psicológicos, cognitivos, 

afectivos, culturais que influem nas representações, localizados nos percursos, 

expectativas, papéis sociais e práticas destes aprendentes. É na interaccção e na 

comunicação produzidas por estes aprendentes que as representações se 

veiculam, assimilam e consolidam. Os conceitos e as imagens, que se formam, 

adoptam-se socialmente. O sujeito tem sob o objecto da representação atitudes, 

julgamentos de valores, ou posições, sejam estas positivas, negativas ou neutras. 

Estas mesmas representações são servidas de interesses funcionais, mediante 

influência das organizações e /ou instituições às quais os aprendentes são parte 

integrante e nelas participam. É nas circunstâncias das experiências, interacções 

e comunicações dos sujeitos que os Als vivenciam as representações, na prática. 

Os Als expressaram e identificaram o seu pensamento e o seu sentimento 

mediante as línguas portuguesa e caboverdiana. Para o aluno D o P representa o 

seu futuro em Portugal, e o CCV representa tudo. São representações positivas 

das línguas. O aluno C também tem uma representação positiva do P, pois a 

língua portuguesa faz com que os pobres sejam ricos, vê através desta língua e 

do país que é Portugal a possibilidade de ter melhores condições de vida, de 

progredir economicamente. O aluno JO considera o P uma língua importante e o 

CCV uma língua gira. Os outros alunos destacam elementos, físicos e naturais, 

tais como: a família, o sol, as árvores, a casa, as pessoas, o país. 
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5.4.- Entrevistas aos Alunos sobre dados pessoais e relação com as línguas 
(ver apêndice C) 

Cada entrevista foi tida como uma conversa intencional, entre duas pessoas. 

Serviu para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo 

ao investigador o desenvolvimento de ideias intuitivas sobre a forma dos sujeitos 

interpretarem aspectos do mundo. A entrevista foi uma fonte que em conjunto 

com outras fontes, pensou a história como acontecimento, como factor social, 

recontextualizou-o frente ao contexto, deslocando e recolocando dados, 

relativizando o discurso, tendo por referência a realidade observada no trabalho 

de campo. Dos aspectos mais relevantes a ter em conta na realização de uma 

entrevista, foi essencial informar-se com brevidade o sujeito do objectivo da 

mesma, e garantir que a informação será tratada como confidencial. Sendo 

entrevistas semi-estruturadas, obtivemos dados comparáveis entre os sujeitos. O 

importante, neste caso, foi ter produzido uma boa riqueza de dados, de palavras 

reveladoras das perspectivas dos respondentes. Foram um instrumento 

privilegiado para a tomada de consciência, explicitação e co-construção de 

representações. 

Ao termos falado de um grupo de alunos como foco de estudo, estivemos a 

utilizar a palavra numa perspectiva sociológica, para nos referirmos a pessoas 

que interagem, que se identificam umas com as outras e que partilham 

expectativas em relação ao comportamento umas das outras. Neste aspecto, foi 

essencial a entrevista, permitindo uma abordagem mais adequada, pois aí o 

entrevistador solicitou, individualmente, a cada interlocutor, as suas perspectivas, 

fazendo-os exteriorizar o que partilham entre si. 

Foi nosso intuito, através da entrevista, que os aprendentes se revelassem 

mediante suas experiências sócio-linguísticas, suas vivências pessoais e sociais. 

Quisemos que se sentissem seduzidos pelo nosso interesse pelas suas línguas e 

pela sua cultura, o que os colocaria à vontade, entusiasmados em expor as suas 

histórias, ideias, valores, representações, opiniões. 
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“As transcrições estão repletas de detalhes e de exemplos. Um bom entrevistador 

comunica ao sujeito o seu interesse pessoal, estando atento, acenando com a 

cabeça e utilizando expressões faciais apropriadas. (...) É evidente que uma 

estratégia-chave para o entrevistador qualitativo no campo de trabalho consiste 

em evitar, tanto quanto possível, perguntas que possam ser respondidas com 

“sim” e “não”. Os pormenores e detalhes particulares são revelados a partir de 

perguntas que exigem exploração.” (Bogdan & Biklen, 1994: 136) 

Na trancrição das entrevistas mencionámos dados relativos à paralinguística, 

estudando os fenómenos e os processos não-vocais: expressão facial, movimento 

dos olhos ou da cabeça, sorrisos, levantar de sobrancelhas, torcer de nariz… 

 

Tabela 33- Excertos das transcrições, relativos à primeira questão 
investigativa  

Foram transcritos alguns excertos das entrevistas que “ilustrassem” a resposta à 

primeira questão investigativa: Qual o papel (a nível linguístico, afectivo, cultural) 

que a LM (CCV) desempenha na aprendizagem do P? 

Foi nossa pretensão que houvesse excertos de todos os alunos, contudo não o 

conseguimos, pois nas entrevistas de alguns alunos não apareciam elementos 

ilustrativos relevantes ao estudo. 

 

• Qual o papel (a nível linguístico, afectivo, cultural) que a LM (CCV) 
desempenha na aprendizagem do P? 

A 49P- Diz lá três palavras para dizeres o que te agrada mais no CCV/ o que é que tu 

gostas mais nesta língua? 

50A- Falar com as minha amigas/cantar para elas…em crioulo/ e dançar a música em 

crioulo. 

51P- Agora diz-me três palavras para dizeres o que gostas menos no CCV/ o que te 

desagrada? 

52A- Nada. 

53P- Gostas de tudo// E em P/ o que é que tu gostas mais? 
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54A- Gosto de escrever/ dançar e // passear com as minhas amigas// 

D 109P-O CCV é… 

110D- Também é bom// 

111P- São iguais? 

112D- Sã<int.>Não! O crioulo é diferente do P/ o crioulo tem de se falar com / 

113P- Diz… 

114D- O crioulo é muito difícil/ é mais difícil que o P!  

115P- Porque é que dizes isso? 

116D- Porque o crioulo é muito // chato/ P não/ P tem de/ é só dizer palavras que coiso 

<int.>mas Crioulo falo uma coisa para dizer// 

H 86P- E sabes muito ou pouco P? 

87H- Não assim muito// 

88P- Não é muito/ nem é pouco/ é assim no meio?! 

89H- Costumo ter erros a falar de vez <int> a falar P/ 

I 155P- Então e o crioulo? 

156I- Também é bom// 

157P- Como é que explicas/ consegues explicar?! 

158I- Penso em Cabo/ em casa/ nos amigos// 

 

77P- E de escrever/ só escreves em P? 

78I- Sim/ às vezes engano-me no trabalho de casa/ quando é para fazer/ faço tudo em 

Crioulo// 

JO 53P- Agora queria que me dissesses três palavras para dizeres  que mais te agrada em 

crioulo/ o que é que tu gostas mais no CCV? 

54JO- Os meus amigos… os meus irmãos… 

55P- Então são mais as pessoas/ quando te falo em Crioulo lembras-te logo de 

pessoas… E três palavras/ coisas para dizeres o que mais te desagrada em crioulo/ o 

que não gostas tanto em crioulo? 



 
 

 145

56JO- As pessoas pobres/ que não tem dinheiro/ as pessoas que não têm casa// 

O aluno A sente o CCV como uma língua, com a qual pode cantar e dançar, falar 

com as amigas. Já com o P gosta de escrever, dançar e passear com as suas 

amigas. A sua socialização é feita em ambas as línguas. Para o aluno D o CCV e 

o P são línguas diferentes, sente a primeira língua como a mais difícil de falar, de 

transmitir algo, não se conseguindo exprimir devidamente. O aluno H constata 

que sabe falar P, mas não tão bem como pretendia, pois costuma ter, por vezes, 

erros nas suas produções escritas. Para o aluno I o CCV é bom, através desta 

língua pensa em Cabo Verde, em casa e nos seus amigos. Nos trabalhos 

escritos, às vezes, sofre influência da sua LM, pois em vez de escrever em P, 

escreve em CCV. Para o aluno JO há elementos que o agradam no CCV e que 

são humanos: os irmãos e os amigos. O que o desagrada mais nesta língua, é 

resultante da sua representação: pessoas pobres, que não têm casa nem 

dinheiro. Portanto, a LM tem uma carga afectiva para estes alunos, representando 

o seu ciclo de socialização, a sua família e os seus amigos. Representa o seu 

país, a cultura caboverdiana, a língua na qual comunicam e se socializam. 

 

Tabela 34- Excertos das transcrições, relativos à segunda questão 
investigativa 

Foram transcritos alguns excertos das entrevistas que “ilustrassem” a resposta à 

segunda questão investigativa: Qual a influência da LM e da CM na aprendizagem 

do P, nos Als caboverdianos? 

Nem todas as entrevistas dos alunos continham elementos ilustrativos relevantes 

ao estudo, daí apenas surgirem os alunos A, C, D, H, I, JA, JO, S, V. 

 

• Qual a influência da LM e da CM na aprendizagem do P, nos Als 
caboverdianos? 

A 101P- O que é que achas que é diferente entre o CCV e o P ? 

102A- Algumas coisas// 
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103P- Algumas palavras?! 

104A- Sim/ 

105P- E onde é que estas línguas são mais diferentes? 

106A- A falar/ a dizer uma coisa/ 

C 97P- Pensas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram em Portugal 

e só falam P? 

98C- Sim/ 

99P- Porquê? 

100C- São melhores amigos/ 

101P- Mas achas que têm mais dificuldade que tu na escola ou és tu que tens mais 

dificuldade? 

102C- Tenho mais dificuldade/ 

103P- Porquê?! / Por causa do crioulo? 

104C- É/ 

105P- Lembras-te muitas vezes das coisas em crioulo? 

106C- Sim! 

107P- E fazes confusão? 

108C- Faço <ri-se> 

109P- Depois a escrever erras? É?! 

110C- É/ 

D 67P- Achas importante aprender em P ou também gostarias de aprender na escola em 

CCV? 

68D- Sei lá// Eu gostaria mas / 

69P- Achas importante aprender em P? 

70D-Sim. 

71P- Então gostarias de aprender em crioulo/ mas… O que é que há? 

72D- Gostaria // Mas a minha mãe não me deixa aprender// 

73P- Quer que tu aprendas em P? 
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74D- Não deixa/ porque tenho de aprender P para vir para a escola e a professora não 

deixa falar em crioulo// 

75P- E porque é que ela não deixa falar em crioulo?/ Será por não saber? 

76D- Sim/ 

H 50P- Muito bem! De todas as línguas com as quais contactaste qual é a que 

compreendes melhor oralmente/ que falas melhor? 

51H- crioulo/ 

52P- E na escrita?/ A escrever? 

53H- P/ 

I 114I- No recreio tenho uma amiga minha ela papia crioulo/ eu também falo Crioulo com 

ela/ mas às vezes também falamos P// 

 

138I- Tenho um colega que também fala comigo/ às vezes/ na sala// 

139P- Mas baixinho/ alto/ a professora ouve? 

140I- Alto// Mas também já veio uma colega minha nova/ ela fala com a professora 

caboverdiano/ ela ainda não sabe falar… 

141P- E a professora compreende? 

142I- Sim? 

143P- E responde em crioulo ou em P ? 

144I- P/ 

145P- E ela vai percebendo e vocês também a vão ajudando/ 

146I- Sim/ 

JA 77P- Em que língua gostas mais de falar? 

78JA- Crioulo/ 

79P- E pensas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram em 

Portugal e só falam o P? 

80JA- Mais ou menos/ 

81P- Porquê? 
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82JA- Porque eles falam mais bem que eu/ 

JO 77P- Pensas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram em Portugal 

e que só falam P ? 

78JO- Não / alguns deles falam crioulo/ 

79P- E os que só falam P ? 

80JO- Não / acho… <fica um pouco atrapalhado> 

81P- Não conheces?! 

82JO- <nega através da expressão facial> 

S 105P-Então? Qual é a diferença? Achas que eles são muito diferentes/ o P e o crioulo? 

Ou não? 

106S- Não/ 

107P- São parecidos? 

108S- <acena afirmativamente com a cabeça> 

109P- E às vezes fazes confusão entre os dois? 

110S- <acena afirmativamente com a cabeça> 

V 106V- A professora diz para não se falar em crioulo… só em P// Só falo em P/ 

107P- Na escola/ em que situações é que tu contactas com o crioulo/ que falas o CCV? 

108V- Com as minhas colegas falo crioulo… 

109P- Então na escola/ no recreio / ou também na sala de aula/ baixinho? 

110V- Na minha sala ninguém fala crioulo/ 

111P- Mas porque é que ninguém fala crioulo? 

112V- Porque alguns são // português/ Só fala o aluno C/ 

113P- Vocês respeitam os que não falam crioulo/ é isso? 

114V- Sim// 

O aluno A constata que há palavras diferentes entre o P e o CCV e que são 

divergentes na oralidade. O aluno C diz sentir alguma dificuldade na 

aprendizagem do P, pela influência da sua LM, neste caso e mais 

especificamente na oralidade, pois o pensamento em crioulo trespassa para o 

papel e faz com que erre na escrita em P. O aluno D gostaria de aprender 
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também em CCV, na escola, embora a sua mãe considere que a escolaridade 

deva ser feita em P. O aluno H compreende melhor oralmente o CCV e escreve 

melhor em P. O aluno I ressalta o papel primordial que podem ter, na sala de 

aula, como mediadores de outros colegas que cheguem de Cabo Verde, na 

comunicação com a professora e na aprendizagem do P. Para o aluno JA é mais 

fácil falar em CCV e sente mais dificuldade que os seus colegas nascidos em 

Portugal e que só falam P. O aluno JO contrapõe que não sente mais dificuldade 

que os seus colegas nascidos em Portugal, porque também eles falam crioulo, tal 

como ele. Para este aluno, o CCV é a língua escolhida na socialização na sala de 

aula, no recreio, no bairro e em casa. O aluno S confunde-se com o uso 

simultâneo das duas línguas, por considerar serem parecidas. O aluno V constata 

que na sala de aula falam P, para todos se entenderem e se respeitarem, até 

porque há pessoas que não falam nem compreendem CCV. Assim, conclui-se 

que o CCV influencia a produção e a compreensão em P, porque os alunos 

partem dos seus conhecimentos de LM para a aprendizagem de uma L2, usando 

as formas verbais, as aquisições pré-estabelecidas em crioulo. 

 

Tabela 35- Excertos das transcrições, relativos à terceira questão 
investigativa 

Foram transcritos alguns excertos das entrevistas que “ilustrassem” a resposta à 

terceira questão investigativa: Como se desenvolve a CML do aluno de origem 

caboverdiana partindo da análise comparativa entre o P e o CCV?  

Como nem todas as entrevistas dos alunos possuíam elementos ilustrativos 

preponderantes ao estudo, destacámos os alunos JA, JO, L e S. 

Contudo, é de referir que no conjunto das respostas às três questões 

investigativas, todos os alunos são referidos e têm excertos ilustrativos, 

integrantes das entrevistas efectuadas. 

• Como se desenvolve a CML do aluno de origem caboverdiana 
partindo da análise comparativa entre o P e o CCV?  
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JA 103P- Achas que são parecidos? 

104JA- Mais ou menos/ 

105P- Porquê? 

106JA- Às vezes dizem palavras iguais/ 

107P- E querem dizer a mesma coisa? 

108JA- Sim/ tipo em crioulo diz-se “carro” e aqui também se diz “carro”// 

109P- E outras que não são nada parecidas? 

110JA- Vermelho diz-se noutra maneira: “bermedju” 

 

117P- Em que língua é que tu contas? Quando estás a fazer as contas?  

118JA- Em crioulo/ 

119P- Depois tens de passar tudo para P/ no papel/ não é? 

120JA- <acena afirmativamente com a cabeça> 

121P- É difícil!/ És uma valente por isso!/ Já acabou/ obrigada! 

JO 87P- E levam-te a compreender porque é que erraste/ explicam-te… 

88JO- <int>Sim/ explicam/ 

89P- E explicam-te que talvez esse erro tenha a ver com a tua LM/ com o crioulo… 

90JO- Explicam e depois eu fico melhor… 

L 101P- Agora diz-me três palavras para dizeres o que é que gostas mais em P? 

102L- Nha kasa quer dizer a minha casa/ nha skola/ quer dizer a minha escola/ nha 

kusa/ são as minhas coisas// 

S 83P- E explicam-te porque é que erraste?/ Porque é que fizeste aquele erro? 

84S- Porque tá mal feito/ 

85P- E tu não sabes? 

86S- <acena negativamente com a cabeça> 

87P- E nunca te explicaram porquê?/ Nunca te disseram que aquele erro era capaz de 

ser por causa do Crioulo? 
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88S- <movimenta a boca, expressando não> 

89P- Não?!/ Lembras-te de eu te ter dito aqui na sala que às vezes escreviam algumas 

palavras terminadas em “i” que não eram/ e em “u” que também não eram/ por causa do 

Crioulo… Lembras-te disso? 

90S- Sim/ 

O aluno JA  nota que em CCV e em P há palavras que têm o mesmo significado e 

são parecidas, outras há que têm a forma verbal diferente. Ao contar, o aluno JA  

conta em crioulo e depois mentalmente faz a “tradução” para P, pois é nesta 

língua que vai escrever o resultado e explicar os procedimentos, todo o processo 

realizado até à obtenção do valor. O aluno JO reconhece que ao lhe explicarem 

que o erro pode resultar da influência do crioulo, e ao perceber a sua causa, pode 

melhorar na escrita. O aluno L foi capaz de fazer a tradução de CCV para P, pela 

sua inciativa e dando exemplos concretos. O aluno S lembra-se dos exercícios 

relativos à análise contrastiva das duas línguas: CCV e P, realizadas nas sessões, 

contudo afirma que, na sala de aula, não lhe é explicada a causa dos seus erros e 

a possibilidade dos mesmos advirem da influência do crioulo. Quer a tradução, 

quer a análise contrastiva são actividades de reflexão sobre as línguas, sendo 

potencializadoras do desenvolvimento da CML do aprendente. 

5.5.- Análise dos textos escritos pelos Alunos  
Nas várias sessões efectuadas com os alunos, em estudo, houve vários 

momentos para a escrita de palavras, frases e textos, utilizando as duas línguas: 

portuguesa e caboverdiana. Algumas das sessões serviram para analisar 

contrastivamente as duas línguas, para reflectir sobre o escrito, para encontrar os 

erros, para explicitar as suas possíveis causas e como “combatê-los”, servindo 

um pouco também como transmissão de simples conhecimentos linguísticos, 

sobretudo no que respeitava ao funcionamento da língua, às regras gramaticais, 

nem sempre compreendidas pelos alunos. As sessões tendo uma parte prática, 

levaram-nos a poder demonstrar pressupostos teóricos no concreto, aos alunos, e 

só quando compreenderam, é que se passou à tarefa seguinte ou a uma nova 

explicitação duma regra gramatical. Em situações futuras, em tarefas pedidas nos 
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dias seguintes era possível ver se os alunos conseguiam utilizar os 

conhecimentos adquiridos, tendo-os reflectido e assimilado devidamente. Dessa 

experiência, da observação e análise dos textos escritos, foi possível fazer uma 

tipologia de erros, específicos dessas vivências. 

Em relação aos erros ortográficos, estes tanto podem advir da influência da LM 

como serem efeito da oralidade, podendo-se complementar já que o CCV é uma 

língua de tradição oral. Mas o erro pode ser apenas uma etapa de aprendizagem, 

e não ter nada a ver com a LM. O erro sistemático, não parecido com o dos 

“portugueses”, pode ser uma interferência da LM e dos imputs que recebem em 

casa. 

Ao longo da análise dos textos produzidos pelos aprendentes fomos 

reconhecendo diversos tipos de erros, mediante domínios: morfossíntaxe, sintaxe, 

ortografia e seus respectivos subdomínios. Em relação à morfossíntaxe 

determinámos como sub-domínios: flexão nominal (género e número), flexão 

verbal e concordância temporal. No domínio da sintaxe temos os seguintes sub-

domínios: colocação indevida/ausência de preposição, colocação 

indevida/ausência de determinante, colocação indevida/ausência de pronome e 

posição dos elementos sintácticos na frase. No domínio da ortografia, temos 

como sub-domínios: acentos, pontuação, uso da maiúscula inicial e relações 

fonéticas e gráficas. Considerámos que era necessário fazer uma análise dos 

erros cometidos nas produções linguísticas dos alunos, de forma a melhorar o 

conhecimento que têm e o uso que fazem do P. Esta análise forneceu-nos pistas 

pedagógico-didácticas relevantes. 

 

 

5.5.1.- Análise dos textos individuais sobre as férias de Natal e /ou 
passagem de ano 

A  tarefa depreendeu-se com a escrita de um texto sobre as férias de Natal e/ou 

passagem de ano, e posterior trabalho de texto (patente nas entrevistas aos 

alunos). O tema demonstrou ser aliciante para os alunos e que permitiu certas 

enumerações, dados mais pormenorizados, um aumento na extensão do texto. 
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Tabela 36- Levantamento dos erros existentes no texto sobre as férias de 
Natal e /ou Passagem de ano- aprendente A 

 
               Aprendente    A  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

 “as meia nois”, em vez de “à meia-noite” 

“as minhas prenda”, em vez de “as minhas 
prendas” 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“as minhas prenda foi”, em vez de “as 

minhas prendas foram”  

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos 

 

“nos”, em vez de “nós” 

“ate”, em vez de “até” 

“dancamos”, em vez de “dançámos” 

“brincamos”, em vez de “brincámos”  

 Pontuação 

 

“… a sua mãe la em cabo verde moreu e 

não tevi mosica eu não dancei eu come 

arroz…” 

 Uso da maiúscula inicial “cabo verde”, em vez de “Cabo Verde” 

 

 Relações fonéticas e gráficas “franco”  “c,g”  em vez de “frango” 

“pasar”, “masa”  “ss”  em vez de 

“passar, massa” 

“danca”, “dancamos"  “ç”  em vez de 
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“dança, dançámos” 

“moreu”  “rr”  em vez de “morreu” 

“camaram”  ditongos “ão”  em vez de 

“camarão”  

 “semi friu” ”u,o”  em vez de “semi-frio” 

“tevi”  “e,i” em vez de “teve” 

 

Os erros mais frequentes do aluno A foram erros ortográficos, sobretudo nas 

relações fonéticas e gráficas e de omissão de acentuação. Registaram-se erros 

provindos da flexão nominal e verbal. Ficou evidenciada, nesta tabela, a relação 

fonologia/ortografia, uma vez que os erros sofrem influência da linguagem oral. O 

aluno demonstrou ter um domínio incipiente da relação fonema/grafema, isto 

devido à possibilidade de existência de representações múltiplas, o que envolve 

habilidades linguísticas que o aluno vai desenvolvendo gradualmente. O aluno 

apresentou dificuldade na terminação de palavras utilizando, em certos casos, a 

vogal fechada velar “u” e, noutros, a vogal fechada palatal “i”. Demonstrou ter 

problemas no emprego do “e” átono (sílaba menos intensa) e do “i”. Exemplos 

disso foram os erros registados: “friu”, “tevi” e “come”. O aluno A teve dificuldade 

na assimilação das regras de acentuação gráfica. Apresentou dificuldades na 

distinção entre a consoante oclusiva surda oral  velar oral “c” e a consoante 

oclusiva sonora velar “g” . O fonema sibilante “s=ç” pode aparecer representado 

por cinco letras diferentes “s, ss, c, ç e x”; e para se conseguir o som forte “rr” tem 

de se dobrar a consoante “r”, o que despoletou algumas dificuldades para o aluno.  

 

Tabela 37- Levantamento dos erros existentes no  texto sobre as férias de 
Natal e /ou Passagem de ano- aprendente C 

               Aprendente    C  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“as minha Familias”, em vez de “a minha 

família” 
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“as feria”, em vez de “as férias” 

“ouvi vogetes na rua e tiro”, em vez de 

“ouvi foguetes e tiros na rua”  

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos 

 

 “ferias”, em vez de “férias” 

“fizemos”, em vez de “fizémos” 

“E meia Noite”, em vez de “É meia-noite”  

 Pontuação  

 Uso da maiúscula inicial “meia Noite”, em vez de “meia-noite” 

 Relações fonéticas e gráficas “azado”  “ss”  em vez de “assado” 

“rencebe”  “an,en,in,on,un”  em vez de 

“recebi” 

“vogetes”  “gue,gui”  em vez de 

“foguetes”  

 “E rencebe”  “e,i”, “an,en,in,on,un”  em 

vez de “E recebi” 

“e abrim”  “as,es,is,os,us”  em vez de “e 

abrimos” 

 

Os erros mais frequentes do aluno C foram: erros morfológicos respeitantes à 

flexão nominal, erros relativos à omissão de acentuação e erros resultantes das 

relações fonéticas e gráficas. 
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“Qualquer que seja o ponto de partida, parece indispensável para a aprendizagem da leitura e da 

escrita que a criança tenha «consciência fonética», isto é, que saiba explicitamente que a cadeia 

sonora se divide em sons (fonemas) e que cada unidade gráfica (letra ou grafema) corresponde a 

um fonema. O facto de essa relação não ser sistemática na ortografia explica os erros observados 

durante os primeiros anos de aprendizagem.” (Delgado-Martins, 1996: 2003) 

Trocou as letras “f” (consoante fricativa surda) e “v” (constritiva fricativa sonora). 

Demonstrou ter dificuldades na assimilação de alguns casos ortográficos, pois 

quando o “s” está entre vogais, dobra-se para manter o som de “ç”, quer em 

palavras simples, quer em palavras derivadas. 

 

Tabela 38- Levantamento dos erros existentes no texto sobre as férias de 
Natal e /ou Passagem de ano- aprendente D 

               Aprendente    D  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“ovimos fogetes e tiro”, em vez de 
“ouvimos foguetes e tiros” 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

“a”, em vez de “à” 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos 

 

“ficamos”, em vez de “ficámos” 

 “nos”, em vez de “nós” 

“la”, em vez de “lá”  

 Pontuação 

 

“…ficei em casa com o meu irnão e com a 

filia da Minha madrinha e a mãe dela e a 

minha mãe e a madrinha do meu irmão 
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vizerão…” 

 Uso da maiúscula inicial “…ficei em casa com o meu irnão e com a 

filia da Minha madrinha…” 

 Relações fonéticas e gráficas “vizerão”  “f,v”  em vez de “fizeram” 

“irnão”  “n,m”  em vez de “irmão”  

"ficei"  "que,qui"  em vez de “ fiquei" 

“filia”  “lh”  em vez de “filha” 

“vizerão”  “am,em,im,om,um”  “fizeram” 

“televicão”  “s” com valor de “z”  

“televisão” 

“fogetes”  “gue, gui”  “foguetes” 

“ovimos”  “ditongos”  “ouvimos” 

 

O aluno D demonstrou ter, na aprendizagem do Português, e mais 

especificamente no domínio da morfologia, dificuldades nas alternâncias 

vocálicas, nas modificações consonânticas.  Registou-se um grande número de 

erros ortográficos, sobretudo no que concerne as relações fonéticas e gráficas. 

Apresentou, também, problemas na acentuação e na indistinção do objecto 

directo e indirecto, não fazendo a distinção entre a preposição e a sua contracção. 

Como o aluno D, os outros alunos também apresentaram dificuldades na 

assimilação e utilização de preposições, é pouco frequente a escrita de sintagmas 

preposicionais, construídos a partir de preposições “como, por exemplo, em, a, 

por, para, de, desde, durante, até”. Demonstrou dificuldade na assimilação das 

regras de acentuação gráfica. Trocou as letras “f” (consoante fricativa surda) e “v” 

(constritiva fricativa sonora); “n” e “m” (consoantes oclusivas sonoras nasais). 

Exteriorizou alguns problemas na consoante constritiva lateral sonora “lh, e no 

ditongo oral “ou”. 
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Tabela 39- Levantamento dos erros existentes no texto sobre as férias de 
Natal e /ou Passagem de ano- aprendente H 

               Aprendente    H  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“brincam”, “foltam”, em vez de “brincámos, 

voltámos” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos 

 

 “á”, em vez de “à” 

 Pontuação 

 

“…e fui á casa da minha e brincam lá e 

dormi e quando…” 

 Uso da maiúscula inicial  

 Relações fonéticas e gráficas “franco”  “c,g”  em vez de “frango” 

“foltam”  “f,v”  em vez de “voltam” 

 
Os erros mais frequentes do aluno H foram os erros relativos à flexão verbal, bem 

como os erros resultantes da troca de letras: as letras “f” (consoante fricativa 

surda) e “v” (constritiva fricativa sonora); e a consoante oclusiva surda oral  velar 

oral “c” e a consoante oclusiva sonora velar “g”. O aluno escreveu “brincam”, 

“foltam”, em vez de “brincámos, voltámos”, assim a primeira pessoa do plural foi 

trocada pela terceira pessoa do plural, e o aprendente não recorreu ao tempo 

verbal adequado, usou o Presente em vez do Passado. 
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Tabela 40- Levantamento dos erros existentes no texto sobre as férias de 
Natal e /ou Passagem de ano- aprendente I 

               Aprendente    I  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“muita prentas”, em vez de “muitas 
prendas” 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“a minha tia fiz”, em vez de “a minha tia 

fez”  

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos 

 

 “fámilia”, em vez de “família” “cantamus”, 

em vez de “cantámos” 

 Pontuação 

 

 

 Uso da maiúscula inicial   “cantamus”, em vez de “Cantámos”  

 “panças”, em vez de “Panças” 

 Relações fonéticas e gráficas "resebi"  "ce,ci"  em vez de “ recebi" 

“parabés”  “an,en,in,on,un”  em vez de 

“parabéns” 

 “prentas”  “t,d”  em vez de “prendas”  

“coando”  “c, qu”  em vez de “quando”  

“árvor”  “e”  em vez de árvore  

“ótimo”  “p”  em vez de óptimo  

 



 
 

 160

Os erros mais frequentes do aluno I foram: erros resultantes de certas 

dificuldades na ortografia; erros resultantes da omissão de acentuação ou 

acentuação incorrecta. O aluno denotou ter dificuldades na colocação correcta da 

letra maiúscula no início das frases, ou em nomes próprios. A omissão de letras 

pôde resultar do impacto da oralidade na escrita, no caso de “árv”, ou pelo seu 

desconhecimento, no caso da palavra “óptimo”, tendo escrito “ótimo”. O aluno 

apresentou dificuldade na terminação de palavras, utilizando a vogal fechada 

velar “u” e a vogal fechada palatal “i”. Demonstrou ter problemas no emprego do 

“e” vogal média palatal e do “i”. Trocou as letras “t” (consoante oclusiva surda 

oral) e “d” (oclusiva sonora oral). 

 

Tabela 41- Levantamento dos erros existentes no texto sobre as férias de 
Natal e /ou Passagem de ano- aprendente JA 

              Aprendente   JA  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“muita predas”, em vez de “muitas 

prendas”  

“o Áreve”, em vez de “a Árvore”  
 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“eu…foi”, em vez de “eu fui” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

“Na 2006”, em vez de “Em 2006” 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos   

 Pontuação “Na 2006 pasiai muito e Eu comi bacalião” 

 Uso da maiúscula inicial “Na 2006 pasiai muito e Eu comi bacalião” 

 Relações fonéticas e gráficas "pasiai"  "ss" e “ditongos”  em vez de 
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“ passeei" 

“bacalião”  “lh” e "ditongos"  em vez de 

“bacalhau” 

“Áreve”  “ar,er,ir,or,ur”  em vez de 

“Árvore”  

“eu…foi”  “o,u”  em vez de “eu fui” 

 

O aluno JA demonstrou ter algumas dificuldades na flexão nominal e verbal. 

Fenómenos de concordância exprimem, através de marcas idênticas de pessoa e 

número, o nexo relacional. Essas relações nem sempre são apreendidas pelo 

aluno. O aluno JA também denotou problemas nas relações fonéticas e gráficas. 

É de destacar o uso do “na” como preposição. Em P “na” é a contracção da 

preposição “em” com o artigo definido “a”. Mas, neste caso, “na” é uma 

preposição crioula, sendo, possivelmente, um exemplo de interferência do CCV 

no P. Demonstrou ter dificuldades na assimilação de alguns casos ortográficos, 

pois quando o “s” está entre vogais, dobra-se para manter o som de “ç”, quer em 

palavras simples, quer em palavras derivadas; e trocou o ditongo oral “ou” pelo 

ditongo nasal “ão”; e os ditongos orais “ai” e “ei”. Demonstrou dificuldade na 

assimilação das regras de acentuação gráfica.  

 

Tabela 42- Levantamento dos erros existentes no texto sobre as férias de 
Natal e /ou Passagem de ano- aprendente JO 

              Aprendente   JO  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“um boneco”, em vez de “uns bonecos” 

“um teneis”, em vez de “uns ténis”  

“uns prendas”, em vez de “umas prendas” 

“um árvore”, em vez de “uma árvore” 

“uns luzes”, em vez de “umas luzes” 

“depois fomo”, em vez de “depois fomos” 
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 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“depois fomo”, em vez de “depois fomos” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “compramos”, em vez de “comprámos” 

“familia”, em vez de “família” 

 Pontuação “… fazer compras e compramos bacalau e 

repolho e batata e depois fomo comprar…” 

 Uso da maiúscula inicial  

 Relações fonéticas e gráficas "resebe"  "ce,ci"  em vez de “ recebi" 

“farngo”  “fr,pr,tr,gr,br”  “frango” 

“arois”  “rr”  “arroz” 

“bacalau”  “lh”  em vez de “bacalhau”  

“teneis”  “as,es,is,os,us”  em vez de 

“ténis”  

“Champanha”  “a,e”  em vez de 

“champanhe” 

“bespra”  “b,v”  em vez de “véspera” 

“infentar” ”an,en,in,on,un”  em vez de 

“enfeitar” 

“veiu”  “o,u”  em vez de “veio” 

“camemos”  “a,o”  em vez de 

“comemos” 

“arois”  “rr”, “az,ez,iz,oz,uz”  em vez de 

“arroz”  
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Os erros mais frequentes do aluno JO foram: erros resultantes de certas 

dificuldades na ortografia; erros de flexão de género;  erros relativos à omissão de 

acentuação; e erros resultantes do impacto da oralidade na escrita, isto é, em 

discurso corrente o aluno escreve como fala. Apresentou dificuldades no fonema 

sibilante s=ç que pode aparecer representado por cinco letras diferentes “s, ss, c, 

ç, x”; na assimilação das regras de acentuação gráfica, no uso da vogal fechada 

velar “u” na terminação de palavras. Trocou as letras “b” (consoante oclusiva 

sonora oral) e “v” (consoante constritiva fricativa sonora oral). Apresentou 

dificuldade na escrita de um substantivo uniforme, em relação ao plural, como é 

“ténis” e que escreveu  “teneis”. 

Em CCV podemos encontrar a marca de género no nome, não sendo obrigatória 

a sua aplicação. O género pode ser marcado nos nomes pela oposição entre as 

terminações “u” e “0” (zero) para o masculino e “a” para o feminino, tal como fica 

demonstrado no Projecto Diversidade Linguística na Escola Portuguesa (2003-

2005). No caso dos seres humanos e de mamíferos regista-se esta diferenciação 

em género. 

 

Tabela 43- Levantamento dos erros existentes no texto sobre as férias de 
Natal e /ou Passagem de ano- aprendente L 

              Aprendente   L  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“a minhas mãe”, em vez de “a minha mãe” 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 
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 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “ferias”, em vez de “férias” 

 Pontuação “… esdiv cão a minhas mãe cão a minha 

tia e o meu pai.”  

 Uso da maiúscula inicial  

 Relações fonéticas e gráficas “forão”  “am,em,im,om,um”  em vez de 

“foram” 

“Jogai”  “ditongos”  em vez de “joguei” 

“escesi”  “que,qui”, “ce,ci”  em vez de 

“esqueci” 

“disimotar”  “as,es,is,os,us”, 

“an,en,in,on,un”  em vez de “desmontar” 

 “boeda”  “o,u”  em vez de “bué da” 

“cão”  “am,em,im,om,um”  em vez de 

“com”  

“arv”  “r,rr”  em vez de “árvore”  

 

Os erros mais frequentes do aluno L foram: erros resultantes de certas 

dificuldades na ortografia; e relativos ao impacto da oralidade na escrita, pois o 

aluno escreve como fala, como vai pronunciando as palavras. Trocou os ditongos 

orais “ai” e “ei”; as letras “t” (consoante oclusiva surada oral) e “d” (consoante 

oclusiva sonora oral). Demonstrou ter dificuldades no emprego correcto do 

ditongo nasal “ão” e as formas “am, om”, pois as relações fonéticas e gráficas 

abrangem a paronímia (relativo a palavras que diferem entre si ligeiramente na 

pronúncia e na grafia, confundindo o aluno, mesmo tendo significados 

divergentes). 

Tabela 44- Levantamento dos erros existentes no texto sobre as férias de 
Natal e /ou Passagem de ano- aprendente S 

              Aprendente   S  
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Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“as minha prendos”, em vez de “as minhas 

prendas” 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“eu foi”, em vez de “eu fui” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “ferias”, em vez de “férias”  

 Pontuação “… gostei das mihas prendas a minha 

arvere de Natal era grande Eu pois as 

minhas prendas ope…” 

 Uso da maiúscula inicial  

 
 
 
 
 

Relações fonéticas e gráficas “eu foi”  “o,u”  em vez de “eu fui”  

“pasar”  “ss”  em vez de “passar” 

“mihas", “gahei”  “nh”  em vez de 

“minhas” e “ganhei” 

“moitas”, “bacalhão”, “pois”  ditongos  

em vez de “muitas, bacalhau, pus” 

 “ope”  ditongos “ao”  em vez de “ao pé” 

“arvere”  “e,o”  em vez de “árvore” 

 

Os erros mais frequentes do aluno S foram: erros resultantes de certas 

dificuldades nas relações fonéticas e gráficas, e de outros sub-domínios da 

ortografia, tais como: a acentuação e a pontuação. Registou-se o uso de frases 

simples e poucas ou inexistentes frases compostas, e quase inexistência de 

conectores, apenas das conjunções: mas (contraste antitético), ou (disjunção), e 
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(inferência, depois (enumerativa). Tem de melhorar o uso dos ditongos orais “ai, 

ou, au” e nasal “ão”. Demonstrou ter dificuldades no uso correcto dos dígrafos “lh, 

nh”. Precisa de compreender e de sistematizar que quando o “s” está entre 

vogais, dobra-se para manter o som de “ç”, quer em palavras simples, quer em 

palavras derivadas. 

 

Tabela 45- Levantamento dos erros existentes no texto sobre as férias de 
Natal e /ou Passagem de ano- aprendente V 

              Aprendente   V  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“eu foi”, em vez de “eu fui” 

“começo a festa”, em vez de “começou a 

festa” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 “eu foi a catequese”, em vez de “eu fui à 
catequese” 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

“para festa”, em vez de “para a festa”  

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “nos”, em vez de “nós” 

“saimos”, em vez de “saímos” 

“dançamos", em vez de “dançámos”  

 Pontuação “… de noite os meus tios chegaram de 

noite eu foi vestir para festa na casa da 

minha tia” 

 Uso da maiúscula inicial  

 Relações fonéticas e gráficas  “eu foi”  “o,u”  em vez de “eu fui” 
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“começo a festa”  ditongos “ou”  em vez 

de “começou a festa”  

“tavão”  “am,em,im,om,um”  em vez de 

“estavam” 

“fricar”  “an,en,in,on,un”  em vez de 

“brincar” 

“arajar”  “rr”  “arranjar” 

“aver”  “h”  “haver”  

 “tavão”  “am,em,im,om,um”  em vez de 

“estavam” 

“tava”  “as,es,is,os,us”  em vez de 

“estava” 

 
O aluno V demonstrou ter algumas dificuldades na assimilação dos casos de 

ortografia, daí os diversos erros apresentados. Apresentou, também, problemas 

na acentuação e erros resultantes do impacto da oralidade na escrita, na forma 

como fala e que trespassa para a escrita. Apresentou dificuldade na assimilação 

das regras de acentuação gráfica; no uso do ditongo oral “ou”. Demonstrou ter 

dificuldades no emprego correcto do ditongo nasal “ão” e as formas “am, om”, 

pois as relações fonéticas e gráficas abrangem a paronímia (relativo a palavras 

que diferem entre si ligeiramente na pronúncia e na grafia, confundindo o aluno, 

mesmo tendo significados divergentes). Tem de treinar e melhorar o uso 

adequado do determinante artigo “a/o”. Para se conseguir o som forte “rr” tem de 

se dobrar a consoante “r”, o que despoletou algumas dificuldades para o aluno V.  

O “h” por ser uma letra que, isoladamente, não representa no P nenhum fonema, 

registando-se no início das palavras quando a etimologia assim o exige, provocou 

algumas dificuldades nos alunos, e neste caso no aluno V. 

 

5.5.2.- Análise dos textos livres, individuais  

Apenas alguns dos alunos fizeram este texto, por já terem terminado as tarefas 

propostas da sessão anterior. Assim, o nosso intuito foi de respeitar o ritmo de 
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trabalho dos outros Als, de forma a que estivessem todos praticamente nas 

mesmas actividades. 

Tabela 46- Levantamento dos erros existentes no texto livre- aprendente A 

              Aprendente   A  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

“ir a praia”, em vez de “ir à praia” 

“jogar bola”, em vez de “jogar à bola” 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

“troce fato banho”, em vez de “trouxe o 
fato de banho” 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “Na praia ha peixe”  

“O que eu gosto mais é de ir a praia” 

 Pontuação  

 Uso da maiúscula inicial  

 Relações fonéticas e gráficas “algem”  “gue, gui”  em vez de “alguém” 

“troce”  ditongos “ou”  em vez de 

“trouxe” 

“troce”  “valores de x”  em vez de 

“trouxe” 

 

O aluno A continuou a demonstrar dificuldade na ortografia, em escrita de textos. 

Precisa de trabalhar os ditongos, neste caso, o ditongo oral “ou”, os cinco valores 

fonéticos de “x” (ch, ss, cs, s, z). O “x” ocorre no interior de muitas palavras. 
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Tabela 47- Levantamento dos erros existentes no texto livre- aprendente D 

              Aprendente   D  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

“ir a praia”, em vez de “ir à praia” 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “agoa”, em vez de “água” 

 Pontuação “…eu gosto de jogar a bola e gosto de 

brincar com o meu irmão na reia e gosto 

deir para agoa oneu irnão gosta de ir para 

praia e eu taben”  

 Uso da maiúscula inicial  

 Relações fonéticas e gráficas “toanha”  “lh”  em vez de “toalha”  

 “taben”, “tanbe”  “am,em,im,om,um”  

em vez de “também” 

“na reia”  “r,rr”  em vez de “na areia”  

“fende”  “f,v”  em vez de “vende” 

“neu”  “n,m”  em vez de “meu”  
 
“a”  “h”  em vez de “há” 

 

O aluno voltou a apresentar, no seu texto, a indistinção do objecto directo e 

indirecto, e a omissão de pontuação. Conforme o seu pensamento fluiu, o aluno 

foi escrevendo. No final, não voltou a ler o que escreveu, e assim não fez as 
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pausas adequadas ao seu discurso. Denota problemas no uso de preposições, 

neste caso da forma contracta da preposição “a”, ligando elementos sintácticos de 

natureza diferente. O artigo vem depois da preposição nas suas contracções. 

Revelou dificuldades na acentuação gráfica e regras subjacentes; e no uso do “h” 

que grafa-se por etimologia ou por tradição gráfica; e no dígrafo “lh”. Troca as 

letras “f”( constritiva fricativa surda) e “v” (constritiva fricativa sonora), “n” e “m” 

(consoantes oclusivas sonoras nasais). 

 

Tabela 48- Levantamento dos erros existentes no texto livre- aprendente JO 

              Aprendente   JO  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“um cabellos muito bonito”, em vez de “um 

cabelo muito bonito” 

“seos colega”, em vez de “seus colegas”  

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

“para praia”, em vez de “para a praia” 

“para escola”, em vez de “para a escola”  

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

“Era uma vez uma menina que chamava-se” 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos  

 Pontuação “…ela fez 4 ano e ainda mais comelona e 

mais ela enquando ela ia criser ia fecar mais 

bonita e com um cabells muito bonito e ficou 

mais esperta e quando fez 6 anos foi para 

escola ela era …” 

 Uso da maiúscula inicial “cabo verde”, em vez de “Cabo Verde” 

 Relações fonéticas e gráficas “veirão”  “am,em,im,om,um”  em vez de 
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“vieram” 

“forão”  “am,em,im,om,um”   em vez de 

“foram” 

“li batia”  “am,em,im,om,um”, “lh”   em vez 

de “lhe batiam”  

“criser”  “ce,ci”  em vez de “crescer” 

“bariga”  “rr”  em vez de “barriga” 

“escoleda”  “lh”  em vez de “escolhida” 

“li batia”  “lh”  em vez de “lhe batiam” 

“jenasteca”  ge, gi  em vez de “ginástica” 

“copiavan” “am,em,im,om,um” ”copiavam” 

“mais”  “as,es,is,os,us”   em vez de “mas” 

“continti”  “e,i”  em vez de “contente” 

“no”  ditongos “ão”  em vez de “não” 

“enquando”  “t,d”  em vez de “enquanto” 

 
O aluno voltou a apresentar dificuldades na ortografia. Fez, ao longo do texto, 

erros resultantes da flexão verbal e nominal, e da omissão de artigos definidos. A 

ortografia deve ser respeitada para estabilizar a forma gráfica e evitar a confusão 

de termos. Regula a escrita das palavras, daí a sua importância. Precisa de 

consolidar o uso da letra maiúscula, que se usa para grafar pessoas, nomes 

geográficos. Trocou as letras “t” (consoante oclusiva surda oral) e “d” (consoante 

oclusiva sonora oral). Revelou dificuldades no uso do dígrafo “lh”, e na utilização 

adequada dos ditongos orais “ei, eu” e nasais “ão”. Tem de sistematizar o uso dos 

pronomes recíprocos “se, nos, vos”; e o uso dos determinantes artigos. 

Para se formar o plural, e tendo em conta os estudos realizados na elaboração do 

Projecto Diversidade Linguística na Escola Portuguesa (2003-2005), adiciona-se a 

terminação “s” às palavras terminadas em vogal; “is” às que acabam em 

consoante; “s” ou “sis” às que terminam em vogal nasal. Todavia, o morfema do 
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plural é somente usado uma vez no sintagma, geralmente na primeira palavra que 

permite flexão, seja artigo, demonstrativo ou nome. 

Cardoso (2005) salienta que o som “rr” forte não se realiza em Santiago, usando–

se apenas o “r” fraco em todas as situações. Nas palavras tera, mizéria, rua,(em 

português, terra, miséria e rua) o som “r” é sempre fraco, correspondendo ao som 

“r” da palavra miséria. Na variante de S.Vicente há distinção entre estes dois 

sons. Contudo, é de realçar a dificuldade que, os alunos de origem caboverdiana, 

que têm o CCV como LM, apresentam nestes sons, não conseguindo, em 

inúmeros casos, distinguir entre os “rr” forte e o “r” fraco. 

 

Síntese da análise dos textos individuais livres e sobre as férias de Natal e a 
passagem de ano 
Na generalidade os alunos demonstraram ter problemas na flexão verbal e 

nominal (em género e em número). Exteriorizaram, igualmente dificuldades na 

assimilação de alguns casos ortográficos, pois quando o “s” está entre vogais, 

dobra-se para manter o som de “ç”, quer em palavras simples, quer em palavras 

derivadas. Alguns dos erros registados com maior frequência são os relacionados 

com a troca do ditongo oral “ou” pelo ditongo nasal “ão”; e os ditongos orais “ai” e 

“ei”. Demonstraram, igualmente, dificuldade na assimilação das regras de 

acentuação gráfica. Trocaram, por vezes, as letras “f” (consoante fricativa surda) 

e “v” (constritiva fricativa sonora); “n” e “m” (consoantes oclusivas sonoras nasais) 

e “p” (consoante oclusiva surda oral) e “b” (consoante oclusiva sonora oral). Na 

terminação de palavras registou-se a troca entre as vogais “e,i” e “o,u” pela forma 

como surgem quanto à zona de articulação (palatais, centrais, velares), quanto à 

intervenção da cavidade nasal (orais, nasais), quanto ao grau de abertura 

(abertas, médias, fechadas), quanto à intensidade (tónicas, átonas). Para a 

melhoria da ortografia, os alunos necessitam de consolidar as regras de 

acentuação gráfica e de pontuação. Menos significativos foram os erros 

resultantes da colocação indevida ou omissão de preposições e determinantes. 

Não foram registados erros de colocação indevida/ausência de pronomes e de 

posição dos elementos sintácticos na frase (sintaxe).  
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5.5.3.- Análise dos textos individuais sobre Cabo Verde (após o 
visionamento de um filme) 

Na sessão em que ocorreu a escrita destes textos, tivemos como opção 

metodológica fazer a actividade individualmente devido ao número reduzido de 

alunos. 

Tabela 49- Levantamento dos erros existentes no texto individual sobre 
Cabo Verde- aprendente A 

              Aprendente   A  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“que sai do canais”, em vez de “que sai 

dos canais” 

“As minina”, em vez de “As meninas”  

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“a cantando e a dancar”, em vez de “a 

cantar e a dançar”  

“Nós brincava”, em vez de “Nós 

brincávamos”  

“As minina sentava”, em vez de “As 

meninas sentavam-se” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

“Lá no cabo verde”, em vez de “Lá em 

Cabo Verde”  

“Nós brincava de rato e gato” 
Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

“que se chama-se”, em vez de “que se 
chama” 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “agua”, em vez de “água” 

“so”, em vez de “só” 

“brincavamos”, em vez de “brincávamos”  
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“Aqui a ratasanas e la não tem ratasana”  

 Pontuação “…na ribeira no poço …” 

 

 Uso da maiúscula inicial “cabo verde”, em vez de “Cabo Verde” 

 Relações fonéticas e gráficas “masa”  “ss”  em vez de “massa” 

“danca”  “ç”  em vez de “dançar” 

“tradicão”  “ç”  em vez de “tradição” 

“aroz”  “rr”  em vez de “arroz” 

“en”  “am,em,im,om,um”  em vez de 

“em”  

 “Nós cumeamos”  “e,i”  em vez de “Nós 

comíamos” 

 “teramos”  “e,i”  em vez de “tiramos” 

 “a”  “h”  em vez de “há”  

“agente conzinha”  “an,en,in,on,un”  em 

vez de “a gente cozinha”, “nós 

cozinhamos” 

 

O aluno A, para além dos erros advindos da ortografia, fez erros advindos da 

flexão verbal e nominal. É de destacar o uso do “no” como preposição. Em P “no” 

é a contracção da preposição “em” com o artigo definido “o”. Mas, neste caso, é 

um exemplo de interferência do CCV no P, por advir duma preposição crioula. 

Precisa de consolidar o uso da letra maiúscula, que se usa para grafar pessoas, 

nomes geográficos. Tem de sistematizar o uso dos pronomes recíprocos “se, nos, 

vos”; e o uso dos determinantes artigos. Precisa de consolidar as regras de 

acentuação gráfica; e o uso do termo “gente” e do pronome pessoal “nós”, sendo 

o último sujeito da primeira pessoa do plural dos verbos. Trocou as vogais “e” 

(média e átona, como por exemplo “menina”) e “i” (fechada, tónica, no mesmo 

exemplo), precisa de treinar e sistematizar o seu uso. O uso incorrecto da 

partícula “se” pressupõe, por um lado, o conhecimento deficiente dos pronomes 
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pessoais, relativo à área da morfologia, mas igualmente as estruturas sintácticas 

que exigem o seu emprego, respeitante, assim, à área da sintaxe. 

 

Tabela 50- Levantamento dos erros existentes no texto individual sobre 
Cabo Verde- aprendente D 

              Aprendente   D  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“casa bontas”, em vez de “casas bonitas” 

“ropas bonita”, em vez de “roupas bonitas” 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“eles vendei”, em vez de “eles vendem” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “as veses”, em vez de “às vezes”  

“anão”, em vez de “à mão” 

 Pontuação “…a caa bontas e tem casas feias e casa 

dos jines eles vendei coecas de brasile e 

sapato e também eu gosto …” 

 Uso da maiúscula inicial  

 Relações fonéticas e gráficas “dos jines”  “ch”  em vez de “dos 

chineses” 

 “a”  “h”  em vez de “há”  

“tise”  “ss”  em vez de “disse” 

“jines”  “ch”  em vez de “chineses” 
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“ropa” ditongos “ou”  em vez de “roupa” 

“ei” “am,em,im,om,um”  em vez de “em” 

“tanbem”, “tabem”  “am,em,im,om,um”  

em vez de “também”  

“brasile”  “al,el,il,ol,ul”  em vez de 

“Brasil”  

“tise”  “t,d”  em vez de “disse” 

“lavanos”  “n,m”  em vez de “lavamos” 

“bemtiados” ”p,b”, “e,i”  em vez de 

“penteados” 

“ninha”  “n,m”   em vez de “minha”  

 

O aluno D teve diversos erros resultantes da troca de letras: o “n” pelo “m” 

(consoantes oclusivas sonoras nasais), o “t” (consoante oclusiva surda oral) pelo 

“d” (consoante oclusiva sonora oral), o  “b” (consoante oclusiva sonora oral) pelo 

“p” (consoante oclusiva surda oral). Demonstrou, ainda, problemas na flexão 

verbal e nominal, e na ortografia. Demonstrou dificuldades no uso do “h” que se 

grafa por etimologia ou por tradição gráfica. Tem de sistematizar a utilização da 

letra maiúscula que se usa para grafar pessoas, nomes geográficos; do “s” com 

valor de “z”; e do dígrafo “ch”. O caso relativo à omissão de acentuação, acima 

exemplificado, corresponde a um erro de acentuação numa palavra em que o 

acento agudo evidencia um contraste morfológico de palavras homógrafas (as, 

em vez de às). 

 

 

 

Tabela 51- Levantamento dos erros existentes no texto individual sobre 
Cabo Verde- aprendente JO 

              Aprendente   JO  
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Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“muito caes”, em vez de “muitos cães” 

“as casa de lá era muito mais bom”, em 

vez de “as casas de lá eram muito 

melhores”  

“as casa de lá era”, em vez de “as casas 
de lá eram” 
“muito mais bom”, em vez de “muito 

melhores” 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“mondava e semeamos”, em vez de 

“mondava e semeávamos” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

“e lá pá fora”, em vez de “ir lá para fora”  

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “mondava e semeamos”, em vez de 

“mondava e semeávamos” 

 Pontuação “…comer cachopa e congo e coiscoes e lá 

pá fora e montava os borrues e mondava e 

simeamos e as casas de lá era muito mais 

bom que de aqui não chuve a aqui chuve 

…” 

 Uso da maiúscula inicial “cabo verde”, em vez de “Cabo Verde” 

 Relações fonéticas e gráficas “espaso”  “ç”  em vez de “espaço” 

“estasonar”  “ce, ci”  em vez de 

“estacionar” 

“ropas”  ditongos “ou”  em vez de 

“roupas”  

“hagente vai panhar”  “h”  em vez de “a 

gente vai apanhar”, “nós vamos apanhar” 
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 “animas”  “as,es,is,os,us”  em vez de 

“animais” 

 
 
O aluno JO apresentou erros advindos da flexão verbal e nominal, e da não 

assimilação dos casos de ortografia: “ça,ce,ci,ço,çu” e ditongos, em situações 

novas. Omitiu a pontuação, ao longo do texto,  e demonstrou, mais uma vez, o 

impacto da oralidade na forma como escreve, passando foneticamente o que diz 

para a escrita de palavras (grafemas). Tem de consolidar a utilização da letra 

maiúscula que se usa para grafar pessoas, nomes geográficos; o fonema sibilante 

“s=ç”; e o ditongo oral “ou”. Precisa de sistematizar o uso do termo “gente” e do 

pronome pessoal “nós”, sendo o último sujeito da primeira pessoa do plural dos 

verbos. 

Os crioulos tendem a reestrutrar o seu sistema verbal, elegendo um conjunto 

restrito de informações de tempo, de modo e de aspecto e codificando-as, 

recorrendo, para tal, ao uso de morfemas asociados ao verbo. Simplificam por 

meio de combinações, de meios morfológicos. (Pereira, 1996a) Para o 

aprendente de P, a tarefa de flexionar um verbo mostra ser complexa devido aos 

diversos tempos verbais usados, bem como à utilização de verbos auxiliares, e à 

conjugação por meio de pronomes pessoais dados e divergentes dos do CCV. 

 

5.5.4.- Análise dos textos sobre Cabo Verde (após o visionamento de um 
filme), em grupo 

Nas sessões seguintes, os alunos juntaram-se em grupo e elaboraram textos, 

trocando as suas opiniões, expondo as suas vivências e conhecimentos sobre o 

seu país de origem, e sobre o que tinham visionado no filme. 

 

Tabela 52- Levantamento dos erros existentes no texto sobre Cabo Verde- 
aprendentes A e L 
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        Aprendentes   A e L  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“A músicas”, em vez de “As músicas” 

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “agua”, em vez de “água” 

“fumana”, em vez de “funaná”  

 Pontuação “…andão apé, e descalsa. atom e filetes, 

dentro de latas. vimos os peixes.” 

 Uso da maiúscula inicial “os Carros”, em vez de “os carros” 

“Vimos As pessoas”, em vez de “Vimos as 

pessoas” 

“á Tomar banho” 

 Relações fonéticas e gráficas “chafariz”  “az,ez,iz,oz,uz”  em vez de 

“chafariz” 

“descalsa”  “ç”  em vez de “descalça” 

“andão”  “am,em,im,om,um”  em vez de 

“andam” 

“limdas”  “an,en,in,on,un”  em vez de 

“lindas” 

“pelorinho”  ditongos “ou”  em vez de 

“pelourinho” 
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Os erros mais frequentes foram aqueles que resultam do conhecimento ainda 

incipiente das regras ortográficas, e os advindos do uso incorrecto da letra 

maiúscula. Os alunos A e L precisam de compreender o uso da letra maiúscula 

para grafar pessoas, nomes próprios, espaços geográficos; ou na inicialização de 

uma frase. Têm de consolidar as regras de acentuação gráfica; e o uso do ditongo 

oral “ou”. 

 

Tabela 53- Levantamento dos erros existentes no texto sobre Cabo Verde- 
aprendentes C, D e V 

 Aprendentes   C, D e V  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“as ilha”, em vez de “as ilhas” 

“as montanha”, em vez de “as montanhas” 

“algomas coisa”, em vez de “algumas 

coisas” 

“os português”, em vez de “os 

portugueses” 

“um arvores”, em vez de “umas árvores” 

“vi muitos pessoas”, em vez de “vi muitas 

pessoas” 

“um arvores”, em vez de “umas árvores”  

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“as casas e parasida”, em vez de “as 

casas são parecidas”  

“foi os português”, em vez de “foram os 

portugueses” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

“com de portugal”, em vez de “com as de 

Portugal”  

“vimos ilha de são tiago ilha de são 
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vicente”, em vez de “vimos a ilha de 

Santiago, a ilha de São Vicente” 

“vimos ilha de fogo”, em vez de “vimos a 

ilha do Fogo” 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos “a àreia e preta e as vezes”, em vez de “a 

areia é preta e, às vezes,”  

 Pontuação “Nós vimos ilha de fogo e na montanha o 

vapor do calor da montamho a água de e 

muito azul a água e quente e 1 ou 2 vezes 

por dia chove e nas montanhas quando as 

montanhas deitam fogo também a àreia e 

preta …” 

“…em cabo verde foi os P foi na epuca do 

descobrimento descobrirem muitas coisas 

foram os P a descobrir algois países e 

depois acabou e o firme foi bom.”  

“vimos ilha de são tiago ilha de são 

vicente”, em vez de “vimos a ilha de 

Santiago, a ilha de São Vicente”  

 Uso da maiúscula inicial “com de portugal”, em vez de “com as de 

Portugal” 

“em cabo verde”, em vez de “em Cabo 

Verde” 

“vimos ilha de são tiago ilha de são 

vicente”, em vez de “vimos a ilha de 

Santiago, a ilha de São Vicente” 

“vimos ilha de fogo”, em vez de “vimos a 

ilha do Fogo” 
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 Relações fonéticas e gráficas “no chão a uvas”  “h”  em vez de “no 

chão há uvas” 

“também ouve um casamento”  “h”  em 

vez de “também houve um casamento”  

“as casas e parasida”  “ce,ci”  em vez 

de “as casas são parecidas” 

“queca”  “que, qui”  em vez de “cueca” 

“vediam”  “an,en,in,on,un”  em vez de 

“vendiam" 

“algois”  “an,en,in,on,un”  em vez de 

“alguns” 

“bicilheta”  “cl,dl,fl,bl”  em vez de 

“bicicleta” 

“sou”  ditongos “ão”  em vez de “são” 

“firme”  “al,el,il,ol,ul”  em vez de “filme”  
 

 

Os alunos esperam que todos os nomes e adjectivos contrastem a nível de 

número, realizando-os do mesmo modo. No P, o género é uma categoria morfo-

sintáctica que possui dois valores: masculino e feminino. Na flexão verbal, no P, 

esta é sensível à conjugação à qual o verbo pertença. “Estas conjugações têm, no 

entanto, diferentes comportamentos morfológicos, por um lado, só a primeira conjugação acolhe 

novas palavras, por outro lado, todos os verbos irregulares pertencem à segunda e terceira 

conjugações.” (Villalva, 2003:931). 

Este grupo de alunos cometeu um número significativo de erros: relativos à flexão 

verbal, de número, advindos da omissão de artigos, de pontuação e de letra 

maiúscula, e os resultantes do desconhecimento de regras ortográficas. 

Os alunos projectaram na sua forma de falar e de escrever P, muitas estruturas e 

unidades da língua crioula. Por exemplo, em CCV os nomes que se referem a um 

grupo ocorrem sempre no singular, sem artigo definido, tal como se constata no 

Projecto Diversidade Linguística na Escola Portuguesa (2003-2005). Daí, a 

grande dificuldade sentida pelos alunos oriundos de Cabo Verde na flexão de 
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número, e na utilização de artigos. Cabe ao professor procurar compreender as 

intenções comunicativas do aprendente para uma análise adequada aos dados do 

P. Neste mesmo projecto, fica patente que em CCV o nome tende a ocorrer 

sozinho sempre que se pressupõe que o seu referente é conhecido do 

interlocutor, contudo pode ocorrer a existência de um artigo definido (kel/kes). Ou, 

mesmo em caso que não se consiga identificar a entidade à qual o nome se 

refere, este pode ser precedido de um artigo indefinido (un). 

 

Tabela 54- Levantamento dos erros existentes no texto sobre Cabo Verde- 
aprendentes I e JA 

     Aprendentes   I e JA  

Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“vimus os rapaz”, em vez de “vimos os 

rapazes”  

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“Eu e a minha amiga gostamo”, em vez de 

“Eu e a minha amiga gostamos” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

“vimus areia”, em vez de “vimos a areia” 

“vimus criança”, em vez de “vimos as 
crianças” 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos  

 Pontuação  

 Uso da maiúscula inicial  

 
 
 

Relações fonéticas e gráficas “peta”  “pr,tr,gr,fr”  em vez de “preta” 

“virmelia”  “lh”  em vez de “vermelha” 

“adar”  “an,en,in,on,un”  em vez de 
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“andar” 

“cazamto”  “an,en,in,on,un”  em vez de 

“casamento” 

“sizeto”  “an,en,in,on,un”  em vez de 

“cinzento”  

“sizeto”  “ce,ci”  em vez de “cinzento” 

“cete”  “que,qui”  em vez de “quente”  

“danbei”  “am,em,im,om,um”, “t,d”  em 

vez de “também” 

“murgulhar”  “e,u”  em vez de 

“mergulhar” 

“adar ape”  “an,en,in,on,un”  em vez de 

“andar a pé” 

 

Os alunos apresentaram dificuldades nos nomes e adjectivos variáveis em género 

e número. “No P, é necessário distinguir a flexão nominal da flexão verbal: os adjectivos e os 

nomes flexionam em número e os verbos flexionam em tempo-modo-aspecto e pessoa-número. 

As preposições e os advérbios são palavras invariáveis.” (Villalva, 2003: 927) 

Os alunos I e JA trocaram as letras “t” (consoante oclusiva surda oral) e “d” 

(consoante oclusiva sonora oral). Precisam de treinar o uso do dígrafo “lh”; e a 

utilização das vogais “o” e “u”, tendo em conta que na terminação das palavras o 

som “u” escreve-se com a vogal fechada e átona “o” como no caso da palavra 

“vimos”. 

Os erros registados na tabela anterior, resultaram do impacto da oralidade na 

escrita, do conhecimento incipiente das regras ortográficas. Ainda foram notados 

erros provenientes da incorrecção na flexão de número, verbal e na omissão de 

artigos. 

Tabela 55- Levantamento dos erros existentes no texto sobre Cabo Verde- 
aprendentes H, JO e S 

 Aprendentes   H, JO e S  
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Domínios Sub-domínios Exemplos: 

 
Morfossíntaxe 

Flexão nominal (género e 

número) 

“e outra que não erão boas”, em vez de “e 

outras que não eram boas”  

 Flexão verbal 

Concordância temporal 

“As músicas era”, em vez de “As músicas 

eram” 

 
 

Colocação indevida/Ausência 
de preposição  

 

Síntaxe Colocação indevida/Ausência 

de determinante 

 

 Colocação indevida/Ausência 

de pronome 

 

 Posição dos elementos 

sintácticos na frase 

 

Ortografia Acentos  

 Pontuação  

 Uso da maiúscula inicial “As pessoas Erão pretas.”, em vez de “As 

pessoas eram pretas.”  

 Relações fonéticas e gráficas “Erão”  “am,em,im,om,um”  em vez de 

“Eram” 

“fazião”  “am,em,im,om,um”  em vez de 

“faziam”  

“caregar”  “rr”  em vez de “carregar” 

“andan”  “am,em,im,om,um”  em vez de 

“andam”  

“porcaso”  ditongos “au”  em vez de 

“por causa” 

“de calchas”  “s,ç”, “ch”  em vez de 

“descalças” 

“feletes”  “e,i”  em vez de “filetes”  

“Eão”  “am,em,im,om,um”  em vez de 

“Iam”  

 “pescate”  “t,d”, “e,a”  em vez de 
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“pescada” 

 

Este grupo de alunos apresentou dificuldades na ortografia, na flexão verbal. 

Registou-se ainda a influência da oralidade na escrita. Têm de treinar o uso dos 

ditongos “ou” (oral e aberto) e “ão” (nasal e fechado). Precisam de consolidar a 

utilização do dígrafo “ch”. O fonema sibilante “s=ç” pode aparecer representado 

por cinco letras diferentes “s, ss, c, ç e x”; e para se conseguir o som forte “rr” tem 

de se dobrar a consoante “r”, o que despoleta algumas dificuldades para estes 

alunos. Trocaram as letras “t” (consoante oclusiva surda oral) e “d” (consoante 

oclusiva sonora nasal).  

 

Síntese da análise dos textos sobre Cabo verde, individuais e grupais 

Ao depararem-se com uma tarefa de escrita sobre algo que lhes suscitava um 

turbilhão de sentimentos, emoções, vivências, opiniões, memórias e histórias, a 

sua escrita fluía com grande intensidade, as imagens surgiam e as palavras 

apareciam posteriormente. Tiveram assim uma grande dificuldade na pontuação e 

na consequente construção frásica. Foi evidente a necessidade que os alunos 

apresentam de consolidar o uso da letra maiúscula, que se usa para grafar 

pessoas, nomes geográficos. Têm de sistematizar o uso dos pronomes recíprocos 

“se, nos, vos”; e o uso dos determinantes artigos. Surgiram erros relativos à 

ausência ou colocação indevida de preposições e pronomes reflexos, 

relacionados com a flexão nominal e verbal, com as relações fonéticas e gráficas, 

e emprego das vogais e das consoantes. Demonstraram, ao longo da escrita dos 

textos, dificuldades no uso do “h” que se grafa por etimologia ou por tradição 

gráfica, e na utilização em situações novas e futuras das regras de acentuação 

gráfica e das regras ortográficas. 

5.5.5.- Análise de todos os textos produzidos 

Com base em pressupostos teórico-práticos, em investigações já efectuadas 

pelos linguistas Dulce Pereira (1989, 1990, 1991, 1992) e Manuel Veiga (1995), e 

pela didacticista Maria Helena Ançã (1989, 2001), foi-nos possível termos algum 
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conhecimento linguístico da língua caboverdiana, que nos ajudou na análise a 

efectuar às produções escritas dos Als de origem caboverdiana.  

Alguns erros notados nas produções escritas dos aprendentes revelaram a 

influência da sua LM, caso disso são os exemplos expostos, em relação à flexão 

verbal, flexão de género, flexão de número. Contudo, temos também a destacar a 

influência da oralidade na escrita, o seu impacto na grafia como forma de 

reprodução do discurso oral (os aprendentes fazem a transposição rígida dos 

fonemas para o grafemas, em sucessivas tentativas). Constatámos, assim: a 

produção de erros ortográficos; incorrecção na acentuação (acentos gráficos), na 

pontuação e no uso da letra maiúscula; falta de uso ou incorrecção no uso das 

preposições; incorrecção na concordância do adjectivo com o nome, na 

concordância do verbo com o sujeito; e falta de uso dos artigos definidos. 

As preposições: “a”, “de”, “em”, “por” podem contrair-se com determinantes, sejam 

artigos, demonstrativos, pessoais. Contudo, em CCV as preposições são 

invariáveis: “di”, “na”, “pa”. A preposição “em” e a sua contracção com os artigos 

definidos resulta somente nesta única forma “na”. As preposições “para” e “por” 

realizam-se na forma “pa”, sem possibilidade de contracção. Os alunos 

demonstram nas suas produções escritas a incorrecção ou falta de uso de 

preposições, tendo muita dificuldade nas regras que são inerentes ao seu uso. 

Em CCV não há distinção fonética entre “a” e “à”. A preposição “a” em P não tem 

equivalência formal em CCV. É a preposição que os aprendentes caboverdianos 

sentem mais dificuldade não percebendo como e quando usá-la. Os alunos não 

fazem, geralmente, a distinção entre a preposição e a sua contracção. 

Relativamente ao uso dos pronomes pessoais, acentua-se o uso da terceira 

pessoa gramatical “el” para as formas “o”, “a”, “lhe”. Os pronomes e os 

determinantes têm apenas a flexão de número, em CCV. Regista-se, na escrita 

dos aprendentes um fraco e deficiente uso de pronomes e determinantes.  

Os nomes e os adjectivos apresentam flexão não obrigatória de género e número. 

Os nomes admitem a flexão em género, contudo esta não é obrigatória, sendo 

mais marcada pela oposição das terminações “u” para o masculino, e “a” para o 

feminino, no caso dos nomes serem relativos a seres humanos e a animais. Nos 
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substantivos, a marca do plural é indicada por um determinante quantitativo 

(numeral, colectivo, expressão de quantidade). 

 

5.6.- Entrevista aos Alunos sobre os textos produzidos  (ver apêndice D) 

Tabela 56- Excertos das entrevistas e explicitação – aprendente A 

aprendente A 

Etapas: 

Leitura do texto 

(individual) 

1P- Lê lá o teu texto/ 

2A- O Natal/ Eu fui passear/ passear Natal com as minhas primas/ com as 

minhas famílias e nos/ e nós dançámos e brincámos e comermos e 

depois nos / e depois nós/ abrimos prendas às meias noites e depois 

fomos continuar a dançar até que amanhecesse e no outro dia seguinte a 

nossa vizinha/ a sua mãe lá em Cabo Verde morreu e não/ tevi música/ eu 

não dancei eu comi arroz com frango e massa de milho e depois 

comemos camarão e sobremesa foi semi frio/ As minhas prendas foram 

uma boneca/ casaco/ batata/ não bota/ DVD de barbie e cueca// 

Descoberta do 

erro 

(em interacção 

com a 

investigadora) 

25P- Agora pusemos ponto final/ o que é que tem de acontecer aqui? 

<aponta> 

26A- Letra grande/ 

27P- E vamos começar com “E”’?! 

28A- Com “Nós” / Nós dançámos/ 

Correcção do 

erro (em 

interacção com a 

investigadora) 

47P- Não podes pôr ponto final/ é a mesma ideia// Vais pôr é só o “à” 

minúsculo/ Não é por cima/ têm de ficar as duas coisas… E o acento que 

tinhas posto… 

48A- À meia noite e depois fomos 

49P- <int> Fomos? 

50A- Vamos <lê o que está escrito> 

51P- Mas se calhar ficava melhor “fomos”/ Já passou// <o aluno corrige> 

 

84A- E sobremesa foi semi frio/ As minha prenda 
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85P- As minha prenda?! Não foi mais do que uma? 

86A- Prendas// <corrige> 

87P- Agora não podemos pôr “as minhas prendas foi”// As minhas 

prendas… 

88A- Foram// <corrige de “foi” para “forão”> 

Escrita de novas 

frases 

(individual) 

91P- Mais alguma ideia para pôr no texto? 

92A- Não/ 

93P- Pronto/ 

 

O aluno A demonstrou ser interventivo na descoberta e correcção do erro, 

denotou algumas dificuldades por ter lido o que pretendia que estivesse escrito, e 

não o que estava realmente, no papel. Este aluno esteve atento às nossas 

indicações e explicações, tomou consciência do que foi dito e do que foi escrito. 

Explicámos-lhe os sons: “ss” e “rr” com exemplos concretos retirados do seu 

texto, mais concretamente nas palavras: “morreu e passar”. Falámos-lhe 

relativamente à acentuação, que quando o “a” está sozinho, o acento é sempre 

para o lado esquerdo. Ainda fizemos AC, do CCV, para o P, pois se em CCV se 

usa nalgumas palavras a terminação em “u”, em P é mais raro tal acontecer. 

 

Tabela 57- Excertos das entrevistas e explicitação – aprendente C 

                   aprendente C  

Etapas: 

 Leitura do texto 

(individual) 

1P- Começa pelo título/ 

2C- As férias de Natal/ Eu passei o Natal em casa/ com as minhas 

Famílias/ E os meus avós passaram as férias de Natal em Cabo Verde// E 

nós fizémos a festa de Natal e comemos camarão/ bacalhau cozido/ arroz 

com atum/ peru assado/ <tosse> E/ <tenta ler silabicamente, por não 

reconhecer de imediato a palavra> prendas e abri as prendas e meia 

noite/ à meia noite// E ouvi foguetes na rua e tiros// Eu gostei muito do 

Natal/ Fim 
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3P- Agora vais ler frase por frase e vais ver se há algum erro/ 

Descoberta do 

erro 

(em interacção 

com a 

investigadora) 

54C- Natal em Cabo Verde// E nós fizemos a festa de Natal e comemos 

camarão/ bacalhau cozido/ arroz com atum/ peru azado <sorri, olha para o 

erro, reconhecendo-o logo na leitura> 

55P- Então é aqui <aponta> o único erro que tu viste/ foi? 

56C- Foi// 

57P- Então sublinha e escreve bem por cima/ 

Correcção do 

erro (em 

interacção com a 

investigadora) 

21P- Então como deveria de estar?/ Tu tens muitas famílias ou só tens 

uma família? 

22C- Muitas/ 

23P- Tens muitas?!/ Então é a que está em Portugal e a que está em 

Cabo Verde? 

24C- Sim/ 

25P- Então é com as… 

26C- Minhas/ 

 

96C- Tiro/ 

97P- Foi só um tiro? 

98C- Sim <pensa melhor> Muitos/ 

99P- Então é “tiro” que pomos? 

100C- Tiros/ 

Escrita de novas 

frases 

(individual) 

108C- Eu gostei muito do Natal/ Fim// 

109P- Agora/ quando nós estamos a fazer um texto/ nós podemos 

melhorá-lo… 

110C- Sim// 

111P- Por exemplo/ tu falaste das prendas e não chegaste a dizer quais 

eram// Ainda te lembras? 

112C- A minha foi Barbie/ 

 



 
 

 191

Após ter lido o seu texto, o aluno C leu frase por frase, tentando reconhecer 

alguns erros. Houve mesmo momentos em que o aluno logo na leitura de 

palavras, reconheceu o erro na sua forma escrita, fazendo uma breve pausa e 

sorrindo. Foi notória a dificuldade deste aluno na flexão de número, tal como se 

pode constatar na tabela acima registada. Essencialmente transmitimos-lhe as 

diferenças fonológicas e gráficas, em exemplos concretos, dos ditongos “ai” e “ei”. 

Falámos-lhe relativamente à acentuação, que quando o “a” está sozinho, o acento 

é sempre para o lado esquerdo. Ainda lhe dissémos, para ter cuidado, para 

reflectir mais na escrita, pois troca duas letras, o “f” pelo “v”, exemplificámos os 

sons. 

 

Tabela 58- Excertos das entrevistas e explicitação – aprendente D 

aprendente D 

Etapas: 

Leitura do texto 

(individual) 

1D- No meu ano novo eu fiquei em casa com/ o meu irmão e com a/ a … 

família da minha madrinha e a minha/ a mãe/ dela/ o quê?/ tá mal/  

2P- Espera/ já vamos aí// 

3D- A mãe dela <atrapalha-se um pouco> é a minha/ mãe é a madrinha 

do meu irmão/ elas fizeram bolos e eu/ e o meu irmão ficámos a ver 

televisão/ Depois/ à meia noite nós fomos a casa da minha avó/ ficamos lá 

um bocadinho depois eu fiquei a ver televisão/ depois eu fui dormir/ E nós 

ouvimos foguetes e tiros// 

Descoberta do 

erro 

(em interacção 

com a 

investigadora) 

60P- Não há nenhum erro? 

61D- Ah! <nota que trocou o “n” pelo “m” >// 

62P- Dormir? 

63D- Não/ falta uma perna// <corrige> 

Correcção do 

erro (em 

interacção com a 

investigadora) 

74P- E tens lá ouvimos? 

75D- Não/ ovimos// <corrige o erro>// Ouvimos foguetes e tiros 

76P- <int> Tiros?! 
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77D- Tiros/ 

78P- Mas eu não estou a ver “tiros” mas “tiro”// <o aluno corrige> Põe aqui 

o risquinho para sabermos que mudaste/ 

Escrita de novas 

frases 

(individual) 

80P- Por baixo/ Isso/ Agora/ Este texto pode ser mudado/ Quando nós 

olhamos outra vez para um texto/ para além dos erros nós podemos 

tentar melhorá-lo/ com outras ideias/ 

81D- Sim/ 

82P- Estavas a falar do ano novo… O que é que tu falaste? Das pessoas 

que estiveram lá na tua casa/ que fizeram bolos/ depois para onde foram 

à meia noite/ o que é que tu ouviste… E o que é que comeste?/ Qual foi a 

refeição?/ Quando é ano novo o que é que costuma haver para comer? 

83D- Feijoada/ 

84P- Foi?! Feijoada?! 

85D-Eu só comi bolos/ 

 

O texto do aluno D apresentou-se confuso mesmo na leitura realizada pelo seu 

autor. Através da interacção, o aluno foi descobrindo os erros, reconhecendo-os e 

corrigindo-os. O aprendente escreve como fala, como vai pronunciando, 

soletrando as sílabas. O seu ritmo de escrita é mais lento, de forma a responder 

às necessidades que sente. Leu pausadamente, primeiro “baixinho”, para si e só 

depois, quando se sentiu mais seguro, leu um pouco mais alto. Explicámos-lhe 

alguns casos ortográficos: “nh, lh, ss”, e concretamente como se escreve: “irmã, 

irmão”, levando-o a escrever: “quando” pela nossa leitura silábica em voz alta, 

utilizando, por exemplo, expressões como: “qua como faz o pato”. 

 

 

Tabela 59- Excertos das entrevistas e explicitação – aprendente H 

                     Aprendente H 

Etapas: 1P- Lê lá o texto/ 
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Leitura do texto 

(individual) 

2H- No Natal fiz a minha árvore de Natal/ comi frango frito com batata frita 

e fui à casa da minha tia e/ brinquei lá e dormi e quando  voltei para casa/ 

e brinquei na minha casa <leu o que pretendia que lá estivesse, e não o 

que estava realmente> 

Descoberta do 

erro 

(em interacção 

com a 

investigadora) 

38H- E brinq/ que/ <reconhece o erro> 

39P- Escreve bem brin… quei// <o aluno corrige de novo para “brincai”> 

Correcção do 

erro (em 

interacção com a 

investigadora) 

25P- Está brinquei? 

26H- Brincam/ 

27P- Queres brinquei? 

28H- <acena afirmativamente com a cabeça> 

29P- Então escreve lá// <o aluno corrige, lendo silabicamente, mas em 

vez de “brinquei”, escreve “brincai”> 

 

35P- <int> E tu dizes… 

36H- Voltei/ 

37P- Então escreve lá vol… tei// <o aluno corrige de “foltam”, para “foltei”, 

reconhece a letra correcta, não sendo capaz de corrigir> 

Escrita de novas 

frases 

(individual) 

45P- O que é que podias dizer mais? Como é que podias aumentar o 

texto? Para ficar melhor? <o aluno pensa> Tu dizes “brinquei na minha 

casa”/ Ao que é que tu brincaste?/ Com o quê? Sozinho? 

46H- Brinquei com os meus amigos e joguei computador/ 

 

65P- Só que disseste aqui o computador portátil// Se calhar púnhamos 

aqui o artigo “o”. 

66H- <acena afirmativamente com a cabeça> 

67P- então põe lá o tracinho em baixo e escreves “o”/ Não é preciso 

apagar nada/ Não apagues nada/ Põe o traço por baixo// 
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O aluno H foi lendo o seu texto, frase por frase, e nem sempre reconheceu o erro, 

porque lia, não o que estava escrito, mas o que pretendia que estivesse. Ao fazer 

a correcção do erro, o aluno ia escrevendo à medida que lia a palavra 

silabicamente. Alguns erros não foram corrigidos, pelas dificuldades inerentes ao 

aluno. Essencialmente transmitimos-lhe as diferenças fonológicas e gráficas, em 

exemplos concretos, dos ditongos “ai” e “ei”. Falámos-lhe relativamente à 

acentuação, que quando o “a” está sozinho, o acento é sempre para o lado 

esquerdo. Ainda lhe dissemos, para ter cuidado, para reflectir mais na escrita, 

pois troca duas letras, o “f” pelo “v”, exemplificámos os sons. 

  

 Tabela 60- Excertos das entrevistas e explicitação – aprendente I 

                    aprendente I  

Etapas: 

Leitura do texto 

(individual) 

4I- Férias de Natal/ Eu fui ver a árvor de Natal com a minha fámilia/ O 

meu 2006 foi óptimo porque fui jantar na panças com a minha fámilia e 

coando era meia noite a minha tia fez anos/ Quan/ Quan/ Quan tanto/ 

Cantamus parabéns. Eu re/ resolvi/ Eu recebi muitas prendas// 

Descoberta do 

erro 

(em interacção 

com a 

investigadora) 

95P- Algum erro? 

96I- Não/ 

97P- A seguir/ 

98I- A minha avó me/ <repara que diz me deu e tem deume, corrigindo 

para a forma oral>É o “me”// 

99P- Então vê lá/ Não apagues/ põe por cima/ Faz como fizeste… 

100I- <escreve medeu>/ me deu um óculos 

Correcção do 

erro (em 

interacção com a 

investigadora) 

20I- Porque eu fui jantar na panças com a minha fámilia e con/ contanto 

era meia noite 

21P- <int> Qual era a palavra que querias escrever aqui? <aponta para 

“coando”> Que tu te enganas várias vezes quando estás a ler esta 

palavra?E… 
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22I- Quando/ 

23P- Quando/ Qua…Como é que tu escreves qua? 

24I- Com essa letra? <escreve para a investigadora ver> 

25P- Mostra! Ah! Então escreve lá! Com o “q” de quá quá// 

Escrita de novas 

frases 

(individual) 

65P- Tudo não! / Se te lembras de mais alguma coisa das férias de Natal 

ou do ano novo/ que pudesses melhorar o texto?/ Pô-lo mais completo! <o 

aluno pensa> Por exemplo dizes que recebeste muitas prendas// O que é 

que recebeste? 

66I- Recebi materiais/ 

67P- Para a escola? 

68I- Sim/ 

69P- Então podes pôr/ 

70I- Eu recebi… <o aluno escreve> 

 

O aluno I escreveu um texto de pequenas dimensões. Este aluno foi notando 

alguns erros escritos, corrigindo-os mediante a forma oral transmitida na leitura do 

seu texto. Na correcção do erro, o aluno pediu o nosso apoio por não se sentir 

seguro na escrita de certas palavras e, mais especificamente, de determinados 

casos de leitura e de escrita. Explicámos-lhe os pronomes “me,te,se” com 

exemplos concretos e reais, tais como: “deu-me, levo-te, cale-se”, ao que me 

respondeu: “é como amo-te, primeiro o “a”, depois o “m”, o “o” e só por fim o “te”.  

É de distinguir os diferentes tipos de pronomes: pronomes pessoais eu, tu, 

ele/ela, nós, vós, eles/elas (formas de sujeito ou oblíquas); pronomes o, a, os, as 

(formas de objecto directo); lhe, lhes (formas de objecto indirecto); pronomes 

pessoais e clíticos não reflexos acusativos me, te, o/a, nos, vos, lhes; e dativos 

me, te, lhe, nos, vos, lhes; e reflexos acusativos/dativos me, te, se, nos, vos,se. 

Levámo-lo a constatar que, por muito que se use o “u” no final de algumas 

palavras em CCV, em P não é muito usual, pois temos uma letra mais fraquinha, 

mais suave que se lê “u”. Respondeu-nos prontamente: “é o “o” e a professora já 
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me disse isso”, referindo-se à professora titular de turma, em exercícios práticos 

de sala de aula. 

 

Tabela 61- Excertos das entrevistas e explicitação – aprendente JA 

                         aprendente JA  

Etapas: 

Leitura do texto 

(individual) 

1JA- O Natal/ No Natal// tive muitas prendas e fui ver o ár/ árvere de 

Natal/ No 2006 passei muito e eu// comi bacalhau/ 

Descoberta do 

erro 

(em interacção 

com a 

investigadora) 

26P- Acabou a frase? 

27JA- Sim/ 

28P- O que é que falta aqui? 

29JA- Ponto final// <escreve>/ No 2006 passei muito e eu comi bacalhau/ 

30P- “eu” maiúsculo?! 

Correcção do 

erro (em 

interacção com a 

investigadora) 

5JA- No Natal/ tive/ muita/ muitas 

6P- <int> Muita ou muitas? 

7JA- Muita prenda e 

8P- <int> Mas tu escreveste aqui/ lê lá o que escreveste/ 

9JA- Prendas/ 

10P- Então é “muita prendas” ou “muitas prendas”/ 

11JA- Muitas prendas/ 

 

17JA- É <não percebe e continua> Ver o árvere// <escreve tal como 

pronuncia> 

18P- O árvore?  

19JA- A árvore/ 

20P- Não apagues nada/ põe um risco por baixo/ O “a” maiúsculo?! 
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21JA- Não <apaga e escreve de novo, correctamente “a”> 

22P- A árvore… 

Escrita de novas 

frases 

(individual) 

34P- Bacalhau?! <o aluno lê baixinho silabicamente>/ Não encontras mais 

nenhum erro?// Não?! Então outras coisas que pudesses escrever no 

texto// Outras coisas para melhorares o texto/ para ficar mais completo… 

que tenham a ver com o Natal/ Ou com a passagem de ano// Onde é que 

tu passaste a passagem de ano? 

35JA- Em casa/ 

36P- Em casa?! 

37JA- Com a minha irmã/ com a minha mãe e com a amiga da minha 

mãe// 

 

O aluno JA, após ter lido o seu texto na globalidade, foi lendo frase por frase, 

tendo reconhecido alguns erros escritos. Na interacção foi descobrindo a 

importância da pontuação e o seu uso adequado e correcto. Corrigiu erros 

relativos à flexão de número e de género. Melhorou o seu texto pela descoberta e 

correcção dos erros e pela escrita de novas frases. O aprendente escreve como 

fala, como vai pronunciando, soletrando as sílabas. O seu ritmo de escrita é mais 

lento, de forma a responder às necessidades que sente. Explicámos-lhe alguns 

casos orotgráficos: “nh, lh, ss”, e concretamente como se escreve: “irmã, irmão”, 

levando-o a escrever: “quando” pela nossa leitura silábica em voz alta, utilizando, 

por exemplo, expressões como: “qua como faz o pato”. Leu pausadamente, 

primeiro “baixinho”, para si e só depois, quando se sentiu mais seguro, leu um 

pouco mais alto. 

 

 

 

Tabela 62- Excertos das entrevistas e explicitação – aprendente JO 

                      aprendente JO  

Etapas: 2P- E então/ não estás cansado de ler?/ Só um ponto final/ uma pausa?! 



 
 

 198

Leitura do texto 

(individual) 

3JO- No! 

4P- Oh! Eu vi esse fôlego a acabar… 

 

Descoberta do 

erro 

(em interacção 

com a 

investigadora) 

100P- <int> Com arroz?! 

101JO- Arroz/ 

102P- Lê lá o que está aqui <aponta> 

103JO- <observa e questiona-se> é com “u ou “o” aberto… 

104P- Não sei… Estou-te a perguntar.// 

105JO- Acho que é com “u” <fica confuso> 

106P- Como é que se lê um “r” entre duas vogais? 

107JO- <murmura> Um “r” entre duas vogais… Sei lá! 

108P- “rr”, “Arroz” 

109JO- Com dois “r”/ 

110P- Ah!// <corrige de “arois” para “arrois”>// 

Correcção do 

erro (em 

interacção com a 

investigadora) 

53JO- Fomos comprar um árvore 

54P- <int> Um árvore?! 

55JO- Árvores/ 

56P- Mas tu dizes “o árvore” ou “a árvore”? 

57JO- A árvore/ 

58P- Então é “um” ou “uma”? 

59JO- Uma// 

Escrita de novas 

frases 

(individual) 

114P- E então/ mais alguma ideia para o texto?/ Ou ficamos assim por 

aqui? 

115JO- Ficamos/ 

 

O aluno JO teve dificuldade na leitura do seu texto pela inexistência de 

pontuação. Este aluno foi lendo não o que estava escrito, mas o que pretendia 

que estivesse. Partindo das nossas indicações e explicitações o aluno foi 
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descobrindo, corrigindo e compreendendo os erros cometidos e as suas possíveis 

causas, resultantes da percepção errada, ignorância da palavra, sua grafia 

correcta, para além de problemas advindos da flexão de género. Demonstrou um 

certo receio a ler o texto, quando lhe falámos que era para encontrar os erros, 

demonstrando ter uma certa consciência dos mesmos. Falámos-lhe dos casos 

ortográficos: “ça,ce,ci,ço,çu”, dando exemplos concretos oriundos do seu texto. 

Também exteriorizámos a preocupação que ele deve ter na concordância de 

género e de número, por exemplo: “os sumos; uns sumos” ou “a menina; as 

meninas”. Tentámos que relembrasse em situações futuras que o “h” é uma letra 

muda, que não se lê e portanto se quer o som “lh” deverá pôr antes do “h”, o “l”. 

 

Tabela 63- Excertos das entrevistas e explicitação – aprendente L 

                    aprendente L  

Etapas: 

Leitura do texto 

(individual) 

1P- Vamos lá… 

2L- As ferias de Natal/ As minhas ferias de Natal/ forão bué da fixe// 

Jo…gue/ Jo… ga…/ Eu pus o “a” 

3P- <int> Espera/ Não ponhas agora/ 

4L- Jogar bola/ Fo…fui para casa/ Jo… Joga…r 

5P- <int>Espera, não ponhas ainda, não mudes ainda/ 

6L- Jogar Playstation2 e es… que…ci de// <tentou ler a palavra seguinte> 

di…si…mo// Ei/ está mal! Di… si… de seguida, de seguida a a…a…arv de 

Natal e no Natal es… ti…ve com a minha… a minha tia/ com a minha tia/ 

outra vez?!/ e com o meu pai// 

Descoberta do 

erro 

(em interacção 

com a 

investigadora) 

48L- Fui para a  

49P- <int> Para?!  Está aqui para? <aponta> 

50L- Pa…ra/ casa  jo… ga…r/ Aqui <reconhece o erro> 

51P- Então pões um tracinho e escreves “jogar”/ 

52L- Ah! Jo… gai…i/ Joguei <das duas formas prefere “jogar” e escreve 

por cima de “jogai”> 
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53P- Jogar… <dita silabicamente para o aluno escrever> 

Correcção do 

erro (em 

interacção com a 

investigadora) 

91P- Então vamos lá tentar escrever desmontar <dita silabicamente 

enquanto o aluno escreve>/ A árvore/ agora escreve lá <dita de novo>/ 

Escreve por cima! <chama a atenção o comportamento do aluno, por 

estar distraído e a brincar, em vez de estar atento>// <corrige de 

“disimotar” para “dsmontar” e de “arv” para “arvor”> Está aqui alguma 

coisa mal <aponta> 

92L- O “t”/ 

93P- Põe um risquinho por baixo e escreve/ bem escrito// <corrige de 

“esdiv” para “estiv”> 

Escrita de novas 

frases 

(individual) 

103P- Só brincaste? 

104L- Sim/ 

105P- Vamos escrever/ “Eu só brinquei na rua”/ Vamos/ Quanto mais 

escrevemos/ mais aprendemos// 

106L- O “aluno H” também teve de escrever 

107P- <int> Ah pois, também escreveu mais <dita enquanto o aluno 

escreve>/ Estás a começar uma frase nova? 

108L- É o “e” grande? 

109P- Claro/ Eu só brinquei... 

110L- Brinquei mais nada/ 

 

Logo na leitura, o aluno L foi descobrindo alguns dos seus erros. Ao longo das 

sessões, este aluno foi demonstrando uma evolução crescente na escrita. Este 

aluno sentiu-se mais seguro e confiante na escrita de palavras pela leitura silábica 

das mesmas. Essencialmente transmitimos-lhe as diferenças fonológicas e 

gráficas, em exemplos concretos, dos ditongos “ai” e “ei”. Falámos-lhe na 

diferença entre o som “om” e o som “ão”, tendo necessidade de praticar e 

sistematizar algumas relações fonéticas e gráficas, como no caso: 

“am,em,im,om,um”. Demos-lhe como exemplo a palavra “brinquei” para perceber 

que “ce” não se lê “que”. 
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Tabela 64- Excertos das entrevistas e explicitação – aprendente S 

aprendente S 

Etapas: 

Leitura do texto 

(individual) 

3P- Estás um bocadinho cansada/ não estás? 

4S- <acena afirmativamente com a cabeça> 

5P- Sabes porquê? 

6S- Não! 

7P- Não puseste nenhum ponto final e tiveste de ler tudo de seguida// Foi 

ou não foi? <o aluno observa> Puseste algum ponto final? 

8S- <acena negativamente com a cabeça> 

Descoberta do 

erro 

(em interacção 

com a 

investigadora) 

45P- Até aqui não há nenhum erro? 

46S- <manifesta-se negativamente, através do movimento da cabeça> 

47P- Vamos continuar// 

48S- Eu pus as minhas prendas ope da minha arvere de Natal <olha de 

novo e recomeça>/ E pus/ tá mal/ 

49P- Então vamos pôr um risquinho por baixo e escreves como deve de 

ser// O que é que tem de ser aí? 

50S- O “a”// <corrige de “prendos” para “prendas”>/ ope da minha arvere 

de Natal// 

Correcção do 

erro (em 

interacção com a 

investigadora) 

30S- Eu gostei das 

31P- <int> Das… O que é que está aqui? <aponta> 

32S- Dos/ 

33P- Então pomos o risco por baixo/ não se apaga nada/ e escreves 

“das”// <o aluno corrige>// Das… 

34S- Das minhas prendas a minha/ 

 

65P- E eu gostei muito… Que eu gostei… muito…muito… 

66S- É com “o”/ 
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67P- Será?! Mui… Mu// Muito/ <na própria escrita da palavra fica 

confuso> 

Escrita de novas 

frases 

(individual) 

55P- Mais? Outras coisas que podias falar?// Quais foram as prendas? 

Falas das prendas e não dizes quais foram/ O que é que tu recebeste? 

<tenta que o aluno se recorde>// Quem é que te deu as prendas? 

56S- A minha mãe/ 

57P- Foi a tua mãe?!/ O que é que ela deu? 

58S- Roupa/ 

59P- Então vá/ “A minha mãe deu-me roupa…”// <o aluno escreve>/ Deu-

me roupa. 

60S- É um “r” pequenino? 

61P- É/ Roupa/ Mais alguma coisa? Que tipo de roupa é que era? 

62S- Calças e camisas/ 

63P- Então vá <dita e o aluno escreve>/ Camisas… E tu gostaste muito? 

64S- <afirma através do movimento da cabeça> 

65P- E eu gostei muito… Que eu gostei… muito…muito… 

66S- É com “o”/ 

67P- Será?! Mui… Mu// Muito/ Vestiste logo ou foi só depois? 

68S- Logo. 

 

Na leitura do seu texto, o aluno S sentiu algumas dificuldades pela inexistência da 

pontuação. Descobriu alguns erros relativos à flexão de género, ficaram por 

descobrir erros advindos de uma percepção errada, indiscriminação ou ignorância 

da palavra. Demonstrámos com exemplos concretos a diferença entre os ditongos 

“au” e “ão”. Explicámos-lhe a utilização correcta dos pronomes “me,te,se” com 

exemplos concretos e reais, tais como: “deu-me, levo-te, cale-se”, usando o 

transmitido pelo aluno I: “amo-te”. Falámos-lhe, de modo a sistematizar e a levar o 

aluno a reflectir os diversos sons que o “o” pode ter, mas também o som do 

ditongo “ou”. 
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Tabela 65- Excertos das entrevistas e explicitação – aprendente V 

                     aprendente V 

Etapas: 

Leitura do texto 

(individual) 

4P- Não estás cansada? 

5V- Não/ 

6P- De ler?! 

7V- Não/ 

8P- Não foi complicado? 

9V- Não <responde efusivamente> 

10P- Quantas frases tens no texto? 

11V- Eu?!<começa a contar as linhas> Um, dois, três, quatro 

12P- <int> Isso são linhas// 

13V- <fica atrapalhada olhando para todo o seu texto> 

14P- Onde é que consegues ver um ponto final? 

15V- No fim/ está aqui// 

Descoberta do 

erro 

(em interacção 

com a 

investigadora) 

20P- Até a esse ponto final há alguma coisa/ Algum erro? 

21V- <observa> não! Ah/ tá aqui um// <aponta>  

22P- Não/ esse é depois// 

Correcção do 

erro (em 

interacção com a 

investigadora) 

59V- Começou a festa/ depois fomos todos comer e quando deu meia 

noite começamos a tocar tampas e panelas para haver alegria e/ e 

cantámos/ <considera estar comprido, põe um ponto final e inicializa com 

letra maiúscula>  

60P- Fomos… 

61V- Fomos para dentro/ dançámos/ depois fomos/ Brin// 

62P- Brin/ car// <corrige o erro> 
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Escrita de novas 

frases 

(individual) 

70P- Já disseste com quem é que estavas/ 

71V- <concorda, emitindo som> 

72P- O que é que comeste/ 

73V- <concorda, emitindo som> 

74P- O que é que fizeste/ 

75V- <concorda, emitindo som> 

76P- Depois no final falas do Natal/ não é?! 

77V- <concorda, emitindo som> 

78P- No natal nós comemos bacalhau/ perú assado/ broa/ bolo de rei/ E 

no Natal/ com quem é que estiveste? 

79V- Com a minha família/ 

80P- Podes escrever: “No natal eu estive com a minha família” <o aluno 

escreve>// 

 

O aluno V apenas colocou um ponto final no seu texto, tendo sido dificultada a 

sua leitura. Melhorou o seu texto pelo uso da pontuação, pela correcção de 

alguns erros e pela escrita de novas frases. Explicámos-lhe o uso adequado dos 

pronomes “me,te,se” com exemplos concretos e reais, tais como: “deu-me, levo-

te, cale-se”, ao que nos respondeu: “é como amo-te, primeiro o “a”, depois o “m”, 

o “o” e só por fim o “te”. Levámo-la a constatar que, por muito que se use o “u” no 

final de algumas palavras em CCV, em P não é muito usual, pois temos uma letra 

mais fraquinha, mais suave que se lê “u”. Respondeu-nos prontamente: “é o “o” e 

a professora já me disse isso”, referindo-se à professora titular de turma, em 

exercícios práticos de sala de aula. 

Os aprendentes não dominam a terminologia subjacente ao funcionamento da 

língua, não conseguindo, por vezes, explicitar o problema, manifestando não 

estarem conscientes dos desvios/erros que produzem. Detectam os aspectos nos 

quais sentem dificuldades, mas não há uma verbalização adequada da reflexão 

explícita. Nalguns casos não têm a resposta adequada para a sua correcção 

imediata, não sendo só por distracção ou confusão do aluno. As crianças 
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denotam, igualmente, estratégias de comunicação no P, incorporando expressões 

caboverdianas na sua Língua de Escola.  

 

5.7.- Diário de Investigação  

O Diário de Investigação foi um trabalho de carácter contínuo e problematizador, 

que foi iniciado por nós desde o dia em que nos tornámos professoras na EB1/ JI 

Cova da Moura, até ao último dia de recolha de dados, com os alunos em estudo. 

Pretendemos, através deste diário “Língua de Otrum”, dar a conhecer alguns 

dados recolhidos na observação participante em sessões interactivas com os 

alunos em estudo, de origem caboverdiana.  

Escreveram na capa do Caderno Diário das Línguas o nome completo, a idade, o 

ano de escolaridade e o nome da professora. Fizeram ainda o desenho, 

imaginando um mundo onde todos eram iguais, da mesma raça, com a mesma 

língua e a mesma cultura. Saíram coisas giras, mas ainda não frutuosas para o 

pretendido, mas também foi apenas meia hora de trabalho. Alguns começaram a 

escrever o que significava para eles as duas línguas: o Português e o Crioulo 

Caboverdiano; e o que sonhavam e desejavam. Noto neles já grandes dificuldades 

de escrita, mas alguns deles demonstram ser bastante receptivos ao meu 

trabalho, conseguindo expor pela escrita o pretendido. (Diário de Investigação, 

Terça-feira, 18 de Outubro de 2005) 

Assim, neste diário estão patentes informações de carácter geral, dando a 

conhecer a nossa profissão e as nossas alegrias, angústias, ansiedades como 

professoras de uma turma, naquele estabelecimento de ensino; e de carácter 

mais específico, como investigadoras, dinamizadoras de um processo de recolha, 

interpretação de dados. Foi nosso intuito elaborar este instrumento de trabalho 

que teve como principais finalidades: recolher informações diárias que poder-se-

iam perder, se não fossem registadas por escrito; sistematizar diferentes papéis 

sociais no mesmo contexto escolar, servindo de memória futura para outras 

investigações. Incorporámos o papel de estudiosos junto da população a 

observar, combinando-o com outros papéis sociais mediante a nossa envolvência 

com a instituição.  
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Tem sido hilariante, por vezes, ir buscar os alunos para a recolha de dados, e 

alguns dos seus colegas gritarem literalmente: “Também quero ir”, “Eu sou 

angolano, mas quero ir”. Hoje uma menina de olhos bem expressivos, com ar 

terno mas ansioso disse-me: “Tu disseste que um dia eu também ia, eu também 

quero ir, sou angolana, mas quero, posso… posso ir hoje?” (Diário de 

Investigação, Terça-feira, 31 de Janeiro de 2006) 

Participámos, deste modo, na vida da população observada. Precisámos de 

ganhar confiança com o grupo, criámos um espaço, funcionando como 

observatório. Sendo esse observatório adequado, questionámo-nos acerca do 

nosso envolvimento com o grupo-alvo. Ao observarmos a própria instituição na 

qual leccionamos, o acesso à área secreta do objecto de estudo é facilitado, mas 

a observação da sua área cega é substancialmente dificultada. 

O diário de investigação tornou-se uma ocasião específica para investigarmos a 

acção prática desenvolvida, realizando um auto-exame crítico. Escrever essa 

mesma reflexão torna-se primordial, já que a escrita é mediadora da reflexão 

sobre a acção.  

À tarde juntei cinco alunos de 3º e 4º anos de escolaridade para a recolha de 

dados, desta vez com o visionamento de um filme sobre Cabo Verde, seguido da 

escrita de certos momentos, certas imagens de situações visionadas. Para tal, 

separei-os em dois grupos, o aluno A com o aluno L, e o aluno J com o aluno S e 

o aluno H. Foi mais lúdico, e igualmente um pouco mais barulhento pois viam 

imagens semelhantes às já vividas e gostavam de repartir com os seus colegas, 

cruzando vivências, rindo-se de algumas e pormenorizando outras. (Diário de 

Investigação, Terça-feira, 15 de Novembro de 2005) 

Neste instrumento de trabalho investigativo estão incluídas reflexões sobre a 

profissão, sobre o processo de formação pessoal e profissional. A profissão de 

professor deve ser marcada por um inevitável questionamento, uma posição de 

abertura perante si e o mundo que o torna apto a construir a sua metodologia, a 

sua pedagogia. Tem de ser possuidor de uma multiplicidade de saberes, e de 

uma modéstia natural que o faça «bradar aos céus»: “Só sei que nada sei” 

(Sócrates, filósofo grego). A interacção verbal, as decisões que toma 

relativamente à sua construção, faz com que o professor de língua se debruce 
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sobre as suas práticas. Assim o pretendemos e o fizémos ao longo desta 

investigação. 

 

6- Triangulação de dados 

Após termos recolhido variados dados nos instrumentos de recolha anteriomente 

enunciados, devidamente trabalhados e sistematizados, tornou-se imperetrível 

que fizéssemos uma triangulação de dados mediante as categorias e as variáveis 

estabelecidas. É estipulado neste trabalho a triangulação enquanto técnica de 

validação qualitativa, de forma a assegurar a validade e credibilidade das 

interpretações e resultados dos estudos qualitativos. Torna-se uma investigação 

de carácter humanista, conhecimento ideográfico, com a triangulação sistemática 

de dados e métodos, de interpretações e resultados. Tal é possível pela 

prolongada permanência no terreno pelo investigador, pela sua observação 

participante e pela possibilidade de realização de entrevistas aos aprendentes. 

Através da triangulação pretendemos obter uma coerência entre os dados 

produzidos, assegurando uma codificação coerente e adequada, de forma a 

comparar e a ilustrar as interpretações efectuadas. A triangulação de dados foi 

efectuada com base em múltiplas fontes de recolha, selecção e análise de dados.  

 

6.1.- Triangulação de dados mediante as variáveis do estudo  

Relativamente às variáveis extra-linguísticas é de apontar que: no total de dez 

alunos, sete são do sexo feminino (alunos A, C, D, I,JA, S e V) e três são do sexo 

masculino (alunos H, JO e L); os alunos A e JO tinham, aquando da recolha de 

dados, 12 anos, o aluno D tinha 10 anos, os alunos C, e V tinham 9 anos, e os 

alunos H, I, L, S e JA tinham 8 anos; apenas os alunos JO e V frequentavam o 

quarto ano de escolaridade, dado que os restantes alunos frequentavam o 

terceiro ano de escolaridade. Destes pontos referenciados é de constatar que os 

alunos A e JO pela sua idade demonstraram ter maior facilidade na concretização 

e explicitação da tarefa, bem como nos comentários perante o erro e as 
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dificuldades surgidas. O aluno V por frequentar o 4º ano, embora só tivesse 9 

anos, denotava, igualmente, o que foi anteriormente mencionado nos casos dos 

alunos A e JO. 

Em relação às variáveis linguísticas é de notar que todos os alunos mencionaram 

falar P na escola, especificando em contexto sala de aula. Os alunos A, H, I, JA e 

JO apontaram em como falavam CCV em casa e na escola. O aluno A 

mencionou, também, que falava na sala de aula, e os alunos H e JO usavam a 

língua caboverdiana fora da escola, no caso do aluno JO, este mencionou falar 

CCV no bairro. 

No que diz respeito às variáveis sociais e linguísticas, mais concretamente nas 

tarefas realizadas, os alunos experenciaram modelos diferentes de dinâmica de 

trabalho: individual, a pares, em grupo, em colectivo. Agradaram-lhes mais as 

sessões colectivas, sentiram mais dificuldade no trabalho individual, e sentiram-se 

mais seguros e confiantes aquando da realização de tarefas a pares e em grupo. 

Contudo, no trabalho individual demonstraram estar mais concentrados e era 

possível, assim, uma partilha mais significativa de ideias e conhecimentos na 

relação aluno/investigador, bem como a presença de actividades metalinguísticas, 

com a consciencialização do contacto patente entre línguas. 

 
 
6.2.- Triangulação de dados mediante o estabelecimento de categorias 
 
Tabela 66- Triangulação de dados mediante os Ciclos– aprendente A 

                   Aluno A 

Ciclo de 
Origem  

País de origem: Cabo Verde 

Saiu de Cabo Verde quase com dois anos. 

Idade: 12 anos 

Ciclo do 
Percurso 
Escolar  

 

O aluno A tem como LM o CCV, diz ter como L2 o Francês, tendo-o aprendido 

no contacto com os primos. Contudo, considera falar e escrever melhor em P. 

Na ordem de aquisição a primeira língua foi o CCV e a segunda língua foi o P 

que aprendeu já em Portugal, antes de vir para a escola. Apesar disso, e por 

ter familiares em França que estão a ser bem sucedidos e a ter melhores 
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condições de vida, dá um estatuto superior ao Francês. 

Na escrita de textos o aluno A é muito distraído, demonstra ter algumas 

dificuldades de concentração no desenrolar da tarefa. Se tivesse lido o que 

escreveu, teria conseguido encontrar alguns erros, reescrevendo-os, de 

imediato. 

 O aluno A apresenta no seu discurso escrito falta da distinção morfológica e 

gráfica entre a contracção da preposição “a” com o artigo definido “a” e a 

forma do verbo haver “há”. O aluno tem uma representação mental do “à”, da 

qual não se consegue devidamente desligar. É um problema de indistinção do 

verbo e de ortografia.  

Segundo o QECR, e mediante os dados recolhidos, os registos escritos 

inserimos o aluno nos seguintes parâmetros: 

Amplitude do vocabulário- A2, Domínio do vocabulário- A2, Correcção 

gramatical- A2, Domínio ortográfico- A2, Precisão proposicional- A2, Âmbito 

linguístico geral- A2 

Na globalidade, é capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, comunicando em 

tarefas simples, sobre assuntos que lhe são familiares ou de necessidade 

imediata. É um utilizador elementar, segundo a escala global- níveis comuns 

de referência (A2). 

Ciclo da 
Socialização 

Para o aluno A o P é a segunda língua que aprendeu. Com o P fala, lê e 

escreve na escola. Aprendeu esta língua em casa, na escola e no convívio 

com os amigos. 

O CCV é a primeira língua que aprendeu, com a qual aprendeu a chamar 

“mãe” e “pai”. É a sua LM, que aprendeu no contacto com amigos e familiares. 

Utiliza-a em casa, para falar e cantar. 

 
 

Tabela 67- Triangulação de dados mediante os Ciclos– aprendente C 

                   Aluno C 

Ciclo de 
Origem  

País de origem: Cabo Verde 

Saiu de Cabo Verde com seis anos. 
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Idade: 9 anos 

Ciclo do 
Percurso 
Escolar  

 

O aluno C reconhece a sua LM e L2 por ordem de aquisição, LM o CCV por 

ter sido a primeira língua que aprendeu e a L2 o P por tê-la aprendido depois. 

O aluno C não tem muita iniciativa, e mostra ser muito distraído, sendo difícil 

manter a sua concentração em simples tarefas, tal como a escrita do texto em 

grupo. O aluno C apresenta no seu discurso escrito falta da distinção 

morfológica e gráfica entre a contracção da preposição “a” com o artigo 

definido “a” e a forma do verbo haver “há”. Este aluno tem uma representação 

mental do “à”, da qual não se consegue devidamente desligar. É um problema 

de indistinção do verbo e de ortografia. 

Segundo o QECR, e mediante os dados recolhidos, os registos escritos 

inserimos o aluno nos seguintes parâmetros: 

Amplitude do vocabulário- A2, Domínio do vocabulário- A2, Correcção 

gramatical- A1, Domínio ortográfico- A2, Precisão proposicional- A2, Âmbito 

linguístico geral- A1 

Na globalidade, é capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, comunicando em 

tarefas simples, sobre assuntos que lhe são familiares ou de necessidade 

imediata. É um utilizador elementar, segundo a escala global- níveis comuns 

de referência (A2). 

Ciclo da 
Socialização 

Aprendeu o P já em Portugal, em casa e na escola, para poder falar com os 

portugueses. 

O CCV aprendeu em Cabo Verde. Pode falar esta língua em Portugal, mas na 

comunicação com caboverdianos. Na escola fala CCV com os colegas. 

 

Tabela 68- Triangulação de dados mediante os Ciclos– aprendente D 

                   Aluno D 

Ciclo de 
Origem  

País de origem: Cabo Verde 

Saiu de Cabo Verde com dois anos. 

Idade: 10 anos 

Ciclo do O aluno D reconhece a sua LM e L2, afectivamente, pelo estatuto de língua e 

pelas influências familiares. Embora reconheça que o CCV lhe faça lembrar 
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Percurso 
Escolar  

 

tudo, diz não saber falar nem escrever crioulo e que é como a terceira língua, 

por ser mais complicado. Aqui, neste caso, o crioulo surge aliado a um 

estigma, quase como se fosse um problema. Falou P desde pequeno e 

considera o Inglês como L2, tendo-a aprendido agora. 

O aluno D denota ter graves dificuldades de escrita, quer na ortografia, ou na 

supressão ou substituição de letras no seu discurso escrito. É na área de P 

que este aluno se sente pouco confiante, reconhecendo as suas dificuldades 

de aprendizagem. O aluno D apresenta no seu discurso escrito falta da 

distinção morfológica e gráfica entre a contracção da preposição “a” com o 

artigo definido “a” e a forma do verbo haver “há”. O aluno tem uma 

representação mental do “à”, da qual não se consegue devidamente desligar. 

É um problema de indistinção do verbo e de ortografia. A troca de letras 

poderá indiciar alguns problemas na fala, particularmente na dicção e 

pronúncia de palavras.  

Segundo o QECR, e mediante os dados recolhidos, os registos escritos 

inserimos o aluno nos seguintes parâmetros: 

Amplitude do vocabulário- A2, Domínio do vocabulário- A2, Correcção 

gramatical- A1, Domínio ortográfico- A2, Precisão proposicional- A2, Âmbito 

linguístico geral- A1 

Na globalidade, é capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, comunicando em 

tarefas simples, sobre assuntos que lhe são familiares ou de necessidade 

imediata. É um utilizador elementar, segundo a escala global- níveis comuns 

de referência (A2). 

Ciclo da 
Socialização 

O P é uma língua que aprende na escola e diz ser uma língua bonita, que 

serve para falar. Considera o CCV uma fala diferente, foi uma língua que 

aprendeu em Cabo Verde e utiliza-a no recreio, com colegas. 

 
 

Tabela 69- Triangulação de dados mediante os Ciclos– aprendente H 

                   Aluno H 

Ciclo de 
Origem  

País de origem: Cabo Verde 

Saiu de Cabo Verde com um ano. 
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Idade: 8 anos 

Ciclo do 
Percurso 
Escolar  

 

O aluno H reconhece a sua LM e L2 por ordem de aquisição, LM o CCV por 

ter sido a primeira língua que aprendeu e a L2 o P por tê-la aprendido depois. 

Segundo o QECR, e mediante os dados recolhidos, os registos escritos 

inserimos o aluno nos seguintes parâmetros: 

Amplitude do vocabulário- B1, Domínio do vocabulário- B1, Correcção 

gramatical- A2, Domínio ortográfico- A2, Precisão proposicional- A2, Âmbito 

linguístico geral- B1 

Na globalidade, é capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, comunicando em 

tarefas simples, sobre assuntos que lhe são familiares ou de necessidade 

imediata. É um utilizador elementar, segundo a escala global- níveis comuns 

de referência (A2). 

Ciclo da 
Socialização 

O aluno H considera o P uma língua importante porque não nasceu em 

Portugal. Com esta língua aprende a ler e a escrever, e quer sempre aprender 

mais. Aprendeu-a em casa, na escola, no convívio com os amigos. 

O CCV aprendeu em casa e no contacto com os amigos, sente-a como a 

língua do seu país. Fala esta língua com a mãe e com os seus amigos que 

percebem crioulo. 

 

Tabela 70- Triangulação de dados mediante os Ciclos– aprendente I 

                   Aluno I 

Ciclo de 
Origem  

País de origem: Cabo Verde 

Saiu de Cabo Verde com três anos. 

Idade: 8 anos 

Ciclo do 
Percurso 
Escolar  

 

O aluno I reconhece a sua LM e L2 por ordem de aquisição, LM o CCV por ter 

sido a primeira língua que aprendeu e a L2 o P por tê-la aprendido depois. 

Segundo o QECR, e mediante os dados recolhidos, os registos escritos 

inserimos o aluno nos seguintes parâmetros: 

Amplitude do vocabulário- A2, Domínio do vocabulário- A2, Correcção 

gramatical- A1, Domínio ortográfico- A2, Precisão proposicional- A2, Âmbito 
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linguístico geral- A1 

Na globalidade, é capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, comunicando em 

tarefas simples, sobre assuntos que lhe são familiares ou de necessidade 

imediata. É um utilizador elementar, segundo a escala global- níveis comuns 

de referência (A2). 

Ciclo da 
Socialização 

Para o aluno I o P é difícil. É uma língua que serve para aprender, ensinar e 

ler. Aprendeu esta língua em casa e na escola.  

O CCV aprendeu em casa e no convívio com os amigos. É, para este aluno, 

uma língua fácil e com ela consegue aprender mais com os amigos que falam 

crioulo. 

 
 

Tabela 71- Triangulação de dados mediante os Ciclos– aprendente JA 

                   Aluno JA 

Ciclo de 
Origem  

País de origem: Cabo Verde 

Saiu de Cabo Verde com dois anos. 

Idade: 8 anos 

Ciclo do 
Percurso 
Escolar  

 

O aluno JA reconhece a sua LM e L2 por ordem de aquisição, LM o CCV por 

ter sido a primeira língua que aprendeu e a L2 o P por tê-la aprendido depois. 

O aluno JA mostrou ser pouco seguro na escrita, ficando retido nas palavras 

por breves segundos, e aí pedia ao aluno I para o ajudar. São Als que têm 

mais dificuldade na escrita, e aparentam ser menos criativos e dinâmicos, por 

vezes criando conflitos entre si, como foi o caso, mesmo sendo colegas de 

turma. 

Segundo o QECR, e mediante os dados recolhidos, os registos escritos 

inserimos o aluno nos seguintes parâmetros: 

Amplitude do vocabulário- A2, Domínio do vocabulário- A2, Correcção 

gramatical- A1, Domínio ortográfico- A2, Precisão proposicional- A2, Âmbito 

linguístico geral- A1 

Na globalidade, é capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, comunicando em 
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tarefas simples, sobre assuntos que lhe são familiares ou de necessidade 

imediata. É um utilizador elementar, segundo a escala global- níveis comuns 

de referência (A2). 

Ciclo da 
Socialização 

O P é, para este aluno, uma língua que serve para aprender mais. Aprendeu 

esta língua em casa e na escola. 

O aluno JA considera o CCV uma língua mais fácil, porque nasceu em Cabo 

Verde. Fala crioulo em casa e na escola e aprende mais com os amigos que 

também falam esta língua. 

 
 

Tabela 72- Triangulação de dados mediante os Ciclos– aprendente JO 

                   Aluno JO 

Ciclo de 
Origem  

País de origem: Cabo Verde 

Saiu de Cabo Verde com cinco anos. 

Idade: 12 anos 

Ciclo do 
Percurso 
Escolar  

 

O aluno JO reconhece a sua LM e L2 por ordem de aquisição, LM o CCV por 

ter sido a primeira língua que aprendeu e a L2 o P por tê-la aprendido depois. 

O aluno JO ia escrevendo conforme fluía o seu pensamento, e ao acabar a 

escrita do texto, não o leu. Teria sido uma estratégia de aperfeiçoamento do 

texto e de observação e reescrita dos erros. 

O texto produzido, após o visionamento do filme sobre Cabo Verde, 

demonstra, por parte do aluno, uma ânsia em escrever tudo, o que originou 

um turbilhão de ideias soltas, sem encadeamento e sem a pontuação devida. 

Segundo o QECR, e mediante os dados recolhidos, os registos escritos 

inserimos o aluno nos seguintes parâmetros: 

Amplitude do vocabulário- B1, Domínio do vocabulário- B1, Correcção 

gramatical- A2, Domínio ortográfico- A2, Precisão proposicional- A2, Âmbito 

linguístico geral- B1 

Na globalidade, é capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, comunicando em 

tarefas simples, sobre assuntos que lhe são familiares ou de necessidade 

imediata. É um utilizador elementar, segundo a escala global- níveis comuns 
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de referência (A2). 

Ciclo da 
Socialização 

O aluno JO aprendeu o P na escola, e para ele é uma língua muito importante 

por ser a segunda língua que aprendeu. O P serve para falar, ler e escrever. 

O CCV é a primeira língua que aprendeu, em casa fala crioulo, no recreio, e 

no bairro com as pessoas que também falam esta língua. 

 
 

Tabela 73- Triangulação de dados mediante os Ciclos– aprendente L 

                   Aluno L 

Ciclo de 
Origem  

País de origem: Cabo Verde 

Saiu de Cabo Verde com dois anos. 

Idade: 8 anos 

Ciclo do 
Percurso 
Escolar  

 

O aluno L reconhece a sua LM e L2 por ordem de aquisição, LM o CCV por 

ter sido a primeira língua que aprendeu e a L2 o P por tê-la aprendido depois. 

Segundo o QECR, e mediante os dados recolhidos, os registos escritos 

inserimos o aluno nos seguintes parâmetros: 

Amplitude do vocabulário- A2, Domínio do vocabulário- A2, Correcção 

gramatical- A1, Domínio ortográfico- A2, Precisão proposicional- A2, Âmbito 

linguístico geral- A1 

Na globalidade, é capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, comunicando em 

tarefas simples, sobre assuntos que lhe são familiares ou de necessidade 

imediata. É um utilizador elementar, segundo a escala global- níveis comuns 

de referência (A2). 

Ciclo da 
Socialização 

O P é, para este aluno, a língua que sempre sonhou aprender. Aprendeu-a 

em casa, na escola e no convívio com os amigos. Serve para aprender mais. 

O CCV aprendeu-o no convívio com os amigos. Utiliza-o no recreio e é uma 

língua que serve para falar com os amigos. Mas, para o aluno L, o CCV não é 

nada, não gosta e com o crioulo não aprende nada. 
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Tabela 74- Triangulação de dados mediante os Ciclos– aprendente S 
 

                   Aluno S 

Ciclo de 
Origem  

País de origem: Cabo Verde 

Saiu de Cabo Verde com três ou quatro anos. 

Idade: 8 anos 

Ciclo do 
Percurso 
Escolar  

 

O aluno S reconhece a sua LM e L2 por ordem de aquisição, LM o CCV por 

ter sido a primeira língua que aprendeu e a L2 o P por tê-la aprendido depois. 

Segundo o QECR, e mediante os dados recolhidos, os registos escritos 

inserimos o aluno nos seguintes parâmetros: 

Amplitude do vocabulário- A2, Domínio do vocabulário- A2, Correcção 

gramatical- A1, Domínio ortográfico- A2, Precisão proposicional- A2, Âmbito 

linguístico geral- A1 

Na globalidade, é capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, comunicando em 

tarefas simples, sobre assuntos que lhe são familiares ou de necessidade 

imediata. É um utilizador elementar, segundo a escala global- níveis comuns 

de referência (A2). 

Ciclo da 
Socialização 

O P é fácil, é uma língua que sabe falar e que serve para ler e falar. Aprendeu 

o P em casa, na escola e no convívio com os amigos. 

O CCV é uma língua fácil e natural, e que serve para depois aprender a falar 

em Cabo Verde. Utiliza esta língua na escola, no bairro e em casa. 

 
 
Tabela 75- Triangulação de dados mediante os Ciclos– aprendente V 

                   Aluno V 

Ciclo de 
Origem  

País de origem: Cabo Verde 

Saiu de Cabo Verde com seis anos. 

Idade: 12 anos 

Ciclo do 
Percurso 
Escolar  

O aluno V considera a sua LM pela sua origem, por estar ligada ao país onde 

se nasce. Neste caso, a sua LM é o CCV e a sua L2 o P, por ter vindo depois 

para Portugal. 

O aluno V apresentou no seu discurso escrito falta da distinção morfológica e 
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 gráfica entre a contracção da preposição “a” com o artigo definido “a” e a 

forma do verbo haver “há”. Este aluno tem uma representação mental do “à”, 

da qual não se consegue devidamente desligar. É um problema de indistinção 

do verbo e de ortografia. 

Segundo o QECR, e mediante os dados recolhidos, os registos escritos 

inserimos o aluno nos seguintes parâmetros: 

Amplitude do vocabulário- B1, Domínio do vocabulário- B1, Correcção 

gramatical- A2, Domínio ortográfico- A2, Precisão proposicional- A2, Âmbito 

linguístico geral- B1 

Na globalidade, é capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, comunicando em 

tarefas simples, sobre assuntos que lhe são familiares ou de necessidade 

imediata. É um utilizador elementar, segundo a escala global- níveis comuns 

de referência (A2). 

Ciclo da 
Socialização 

O P é uma língua bonita, que serve para falar e que o aluno V utiliza para o 

compreenderem. Aprendeu esta língua em casa, na escola, já em Portugal.  

O CCV aprendeu em Cabo Verde, é também uma língua bonita. O aluno V diz 

poder brincar com a língua, com ela pode falar no recreio da escola, e sente-a 

como uma língua diferente do P, porque são de países distintos e reconhece 

que as pessoas não têm a mesma linguagem. 

 
 
6.3.- Triangulação de dados mediante as questões apresentadas 
 

• Qual o papel (a nível linguístico, afectivo, cultural) que a LM (CCV) 
desempenha na aprendizagem do P? 

Os alunos que têm uma atitude positiva face à sua LM, que sentem o CCV como 

factor identitário no bairro e socialmente, são aqueles que representam o P como 

a Língua de Escola, dando-lhes menor importância como língua de socialização. 

Reconhece-se, no geral, a presença de estatutos diferentes das línguas. O CCV é 

a língua de origem, da sua família, aquela que aprendem naturalmente, daí ser 

mais fácil. O P torna-se mais importante no seu quotidiano por ser nessa língua 

que aprendem e que poderão vir a ter um trabalho melhor, no futuro. Tem assim 

uma forte carga no seu sucesso escolar e profissional. Por vezes, e pelas sessões 
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e conversas informais realizadas, percebemos que os familiares destes alunos 

transmitem-lhes ideias, valores, atitudes perante as línguas, isto porque sentem o 

CCV como factor de afirmação no bairro e que ajuda na “vida de rua”, mas o P 

como factor de afirmação em Portugal, na “outra sociedade” à qual pretendem 

pertencer, “fugindo do ghetto”, com a possibilidade de uma nova vida, com 

melhores condições de vida sócio-económicas. 

 

• Qual a influência da LM e da CM na aprendizagem do P, nos Als 
caboverdianos? 

Ao longo das sessões notámos que os alunos que dão oralmente mais erros de 

concordância nominal (número e género), verbal, são os que falam 

frequentemente CCV em contextos informais, seja em casa, no recreio ou no 

bairro, com familiares, colegas e amigos.  

Notámos, ao longo do corpus recolhido e pela nossa experiência uma dificuldade 

específica dos alunos caboverdianos na flexão em número, e em aprenderem a 

formação do plural dos substantivos. Essa dificuldade poderá ser de natureza 

interlinguística (pelas diferenças existentes entre o P e o CCV) e intralinguísticas 

(o P nem sempre possui uma formação regular). Em CCV a marca do plural é 

indicada por um determinante quantitativo (numeral, colectivo, expressão de 

quantidade), embora haja casos em que a marca do plural surge por influência do 

P. (Ançã, 1998) 

A reacção dos aprendentes que não têm o P como LM depreende a pluralidade 

de aspectos relacionados com o conhecimento sintáctico intuitivo, a nível de 

juízos de gramaticalidade e da atribuição de diversas interpretações 

combinatórias de palavras. Segundo Duarte & Brito (1996) o conhecimento 

sintáctico intuitivo está na base da criatividade com a qual os falantes usam na 

sua LM, envolvendo alguns aspectos que passamos a citar: ordem linear, 

relações gramaticais, estrutura de constituintes e dependências léxico-sintácticas. 

“(…) da interacção entre a faculdade da linguagem e a experiência linguística a 

que a criança é exposta, se vai desenvolvendo o seu conhecimento sintáctico 

intuitivo.” (Duarte & Brito, 1996: 252) 
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A forma como vivem, sentem, interpretam o seu quotidiano é espelhado pela sua 

CM. São notórios certos aspectos da cultura africana, e particularmente da cultura 

caboverdiana, nestes alunos. A questão de falarem em “minhas famílias”, por 

terem uma família numerosa e em dois sítios (Portugal e Cabo Verde), pois a 

casa onde vivem é constantemente “visitada” por familiares nem sempre 

próximos, que por lá permanecem até pensarem em nova viagem, de regresso à 

origem ou a outro País de Acolhimento. Alguns destes alunos, mesmo naquele 

espaço, estejamos a falar da escola ou do bairro, sentem vontade de andar 

descalços, de “sentirem a terra, o chão” como nos diziam. Levam, por vezes, 

doces típicos caboverdianos para o seu lanche e enquanto oferecem-no aos 

amigos, trocam palavras em crioulo, risos de criança. 

 

• Como se desenvolve a CML do aluno de origem caboverdiana 
partindo da análise comparativa entre o P e o CCV?  

A CML poderá ser desenvolvida no contacto entre línguas, partindo de actividades 

de reflexão linguística; de identificação e de partilha de outras línguas e culturas; 

de inter-relação afectiva, social, cultural; de explicitação de regras relativas ao 

funcionamento da língua, à parte gramatical, e posterior memorização; de 

repetição; de substituição; de tradução; de escrita de textos utilizando e 

confrontando as duas línguas em termos sintácticos, fonológicos, semânticos, 

pragmáticos; de AC de línguas: P e CCV. 

Partindo da escrita dos alunos, poder-se-á analisar: o nível de elaboração, o 

conhecimento de léxico diversificado em áreas específicas, os problemas de 

compreensão e de produção, e a caracterização dos tipos de dificuldades 

linguísticas detectadas e em que áreas ocorrem com maior frequência. Na 

realização de entrevistas aos aprendentes será possível a análise da sua 

capacidade de comunicação e de reflexão sobre as línguas, em contacto. 

A CML poderá, igualmente, ser fortalecida com o estabelecimento de dificuldades 

e de erros, agrupados em áreas; e a criação de estratégias de correcção para o 

desenvolvimento da proficiência linguística do aluno. 
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Síntese da recolha, análise e interpretação dos dados 

A forma como um aluno reage às suas origens, família, língua, cultura, 

implementa no seu percurso escolar marcas linguísticas, pessoais e sociais, 

determinando o modo como se comporta no seio de uma educação intercultural, 

no desenvolvimento de actividades contrastivas entre a LM e a L2, e de 

consciencialização metalinguística. Reforços positivos no contacto entre outras 

línguas e outras culturas proporciona uma escola de respeito para e entre todos. 

O aluno ao ter uma representatividade negativa de uma língua, condicionará a 

imagem da mesma, a cultura à qual está associada e a possibilidade de uma 

aprendizagem progressiva, intensa, harmoniosa e com significado. 

Ao longo dos textos estudados notámos a presença sistemática de erros 

relacionados com a flexão verbal, flexão nominal, omissão ou colocação indevida 

de preposições e de determinantes, ou mesmo erros ortográficos, exteriorizando 

relações fonéticas e gráficas. Perante os erros registados e todo o percurso 

desenvolvido com estes alunos sentimos a influência que a sua LM incrementava 

na aprendizagem do P, não só pelo impacto da oralidade na grafia efectuada 

pelos aprendentes, mas igualmente pela flexão verbal, de número e de género, 

muitas vezes incorrecta, nos seus escritos individuais ou grupais. A pares, ou em 

grupo, os alunos experenciavam as mesmas dificuldades de construção frásica; 

de vocabulário, por vezes limitado às suas vivências, ao seu quotidiano; mas 

também enunciavam juntos soluções de melhoramento do texto. Notámos que as 

correcções efectuadas pelos alunos podem ser manifestações de consciência 

metalinguística, incidindo sobre a representação escrita e sobre as regras que os 

aprendentes procuram cumprir. Falar sobre o erro, reflectir sobre o mesmo, 

conhecer melhor a escrita da sua LM e contrastá-la com o P, Língua de Escola, 

partilhar os conhecimentos orais de uma língua de tradição oral como é o CCV, 

impulsionou nos alunos uma riqueza inter e intralinguística, um maior contacto 

entre línguas e uma consciência mais problematizadora e significativa sobre as 

línguas. Soldar a sua identidade a uma língua e a uma cultura, comunicá-la de 

forma socializante fará crescer o aprendente numa sociedade que se inova a ela 

própria pelas suas características informativa, multicultural, globalizante, 

interétnica e plurilinguística. 
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Capítulo VI- Conclusões  

 
A língua faz parte do corpo único que somos nós, desenvolvendo-se em todas as 

dimensões e as capacidades. A LM será sempre um território, como corpo que é. 
“For everyone who uses language 

And that means everyone!” 

Steven Pinker, “The Language Instinct:  

The new science of Language and Mind” 

Torna-se relevante que na Formação de Professores se torne obrigatória a 

disciplina de Ensino do P como L2, de forma a construir pontes entre as línguas e 

as culturas, sendo o P a Língua de Acolhimento. As pontes serão entre a L2, 

Língua de Acolhimento e as outras línguas-culturas, promovendo o seu sentido 

etimológico de partilhar, de pôr em comum, isto é, pôr em comum e partilhar uma 

língua, a língua portuguesa. (Ançã, 2005). 

Temos de ter em conta que a LM pode ser sentida como a língua-mãe, 

relacionada com todo o ambiente parental imediato; como a primeira aquisição, 

sendo a primeira na ordem de aquisição; a língua mais conhecida, que implica um 

nível superior de competência, colocando em «jogo» as capacidades memoriais 

mais fortes e beneficiando dos órgãos sensoriais e motores; a língua adquirida 

naturalmente, na qual a reflexão durante o processo de aquisição é mínima, 

quase nula, por aprendermos sem dar conta, e na qual o sujeito se apropria da 

sua LM natural sem a ajuda de qualquer intervenção pedagógica, apenas por 

simples contacto e de interacções sucessivas no relacionamento familiar. 

Na realidade verifica-se que a LM destes Als, o CCV lhes serve de ligação, e de 

defesa, funcionando como um símbolo, como pura tradição, como estigma, até 

como um problema. Com estas crianças urge instruir, formar, sensibilizar, 

interessar, aprofundar, apreciar, verificar recursos e resultados, inovar e dar 

sentido! É preponderante integrar a experiência e os conhecimentos linguísticos e 

para-linguísticos e culturais destes Als na dinâmica geral da escola; fomentar a 

elaboração de materiais adequados a este tipo de intervenção social.  

As aprendizagens resultantes da assimilação de uma L2 acrescentam novas 

informações aos aprendentes, um conjunto de conhecimentos fonéticos, 
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fonológicos, morfo-sintácticos, lexicais, semânticos, pragmáticos, sócio-

linguísticos que por não lhes serem familiares ou por interferirem nos 

conhecimentos anteriormente adquiridos, são por vezes o próprio entrave à 

aprendizagem do P. 

Questiona-se o ensino da língua que não tem em conta a consciencialização 

sobre a aprendizagem, o que nos parece crucial e útil, tal como a passagem pela 

LM dos Als, estabelecendo pontes de distanciação e diferenciação.  

É numa via de dois sentidos, de duas línguas/culturas, de integração e de 

afirmação linguística, institucional e social que pretendemos caminhar daqui em 

diante. Serão os professores os agentes activos da mudança, educando para o 

interlinguismo e para a democracia linguística. Para tal, é necessário também 

repensar os papéis dos professores em relação à diversidade cultural e 

linguística, pois tal interliga-se com o modo de planear e desenvolver intervenções 

educativas relativas a Als imigrantes, sem renegar as suas raízes de identidade. 

“Ensinar uma LNM requer saberes linguísticos, característicos das línguas 

confrontadas (língua-fonte e língua-alvo), levantamentos de zonas de distância e 

de aproximação.” (Ançã, 1998: 34) 

Na realidade, procurámos desenvolver uma intervenção didáctica capaz de 

conciliar a acção educativa com o contexto de ensino-aprendizagem da LNM. 

Este trabalho teve como propósito norteador, explorar possibilidades de 

transposição dos conhecimentos contruídos e exteriorizados pelos aprendentes 

para a aprendizagem de uma L2, sendo a intervenção didáctica potencializadora 

em aproximar os aprendentes às suas línguas. Os Als percepcionaram 

verbalmente e nas diversas tarefas a relação existente entre o conhecimento de 

língua e o conhecimento do mundo, levando em consideração a relação estreita 

entre língua e experiência de vida, integrando a competência de interacção 

multicultural. Através de uma prática interactiva, a linguagem poderá criar, 

construir, interpretar, transmudar, dar sentido, envolver, emergir identidades, 

aperfeiçoar uma atitude reflexiva, exteriorizar uma consciência intercultural. 

Depara-se-nos como potencializador de reflexão linguística a tradução, como um 

processo de confrontação comunicacional, sócio-cultural, linguística. O professor, 
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visando uma interacção significativa de línguas, deverá imaginar exercícios 

criativos, de forma a desconstruir e reconstruir o discurso, flexibilizando 

capacidades relativas, quer à compreensão, quer à expressão. 

O facto de trazerem materiais de casa ou descobertos no bairro, contribui para 

que os Als dêem sentido à linguagem escrita, às suas vivências pessoais e 

sociais, para além de poderem fazer mais descobertas acerca da linguagm 

escrita, levando a que as crianças sintam que a escola valoriza o escrito existente 

em casa, mesmo a outra língua, a materna, seja a componente oral e/ou escrita. 

“A escrita é uma casa que eu visito mas onde não quero morar. Suscitam-me são 

as outras línguas e linguagens, sabedorias que ganhamos apenas se de nós 

mesmos nos soubermos apagar. Da minha língua materna eu aspiro esse 

momento em que ela se converte num corpo sem mando, sem estrutura, sem 

regra. O que eu quero é esse desmaio gramatical, em que o português perde 

todos os sentidos. Nesse momento de caos e perda, a língua é permeável a outras 

razões, deixa-se mestiçar e torna-se mais fecunda. A língua é, só então, viagem 

viajada, namoradeira de outras vozes, outras culturas e outros tempos.” ( Mia 

Couto, 2005: 40/41) 

Tendo a linguagem, quer em termos gerais, quer em termos específicos aspectos 

psicológicos e sociológicos, torna-se importante para o aprendente falar sobre as 

suas descobertas linguístico-cognitivas, em interacções comunicativas, 

explorando a sua experiência de interlocutor, e também pensando sobre a 

linguagem, desenvolvendo (sob orientação do professor) actividades 

metalinguísticas, reflectindo sobre as línguas em contacto: LM e L2. No processo 

de aprendizagem de uma L2 há inevitavelmente erros, desvios, interferências da 

LM, em múltiplos contactos entre línguas, numa nova língua, pois a LM predomina 

o pensamento, interferindo na L2, sobretudo se esta, a Língua Alvo, for apenas 

aprendida em contexto escolar. No contacto entre línguas emergem factores 

linguísticos e sociológicos que favorecem ou bloqueiam a aprendizagem da 

Língua Alvo, hierarquizando os graus de interferência entre leve, moderado e 

forte. Enquadrar os estudantes caboverdianos neste sistema de graus é um 

pouco complicado, pois resulta de uma panóplia de factores: se são ou não 

residentes em Portugal, que tipo de aproximação e de uso quotidiano têm do P, 

qual o estatuto de línguas sentido no seio familiar, escolar e social, qual a língua 
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das brincadeiras, dos sonhos, das suas vivências… tudo permite perceber melhor  

os produtos de contacto entre línguas e a situação sócio-linguística do 

aprendente. 

Este trabalho de carácter indagador e auscultador, teve como um dos objectivos 

primordiais: “Contribuir para que no sistema escolar português, se implemente, 

cada vez mais, actividades contrastivas e de reflexão sobre as línguas em 

contacto, que se cruzam na sala de aula, nesta caso: o P e o CCV”. Tendo sido 

um estudo problematizador, contínuo, numa Escola de Excelência “EB1/ JI Cova 

da Moura” foi nosso dever repensar as práticas e as estratégias de aprendizagem 

do P como Língua Oficial, de Escola e L2, para Als que nem tempo têm para se 

adaptar a novas realidades. Assim sendo, tentámos reforçar uma ideia, uma 

necessidade que surgiu naquele ambiente educativo, implementar um Atelier de 

Língua para Als oriundos de Cabo Verde, de modo a dar-lhes um apoio 

especializado e individualizado, e uma imersão gradual e significativa nesta 

Língua de Ensino. Tem como principais objectivos e linhas orientadoras: apoiar 

Als oriundos de Cabo Verde, que tenham como LM, o CCV; proporcionar um 

espaço lúdico, criativo, com materiais manipuláveis, onde os Als desenvolvam 

trabalhos de AC de língua e que reforcem a consciência sobre as línguas, nas 

suas múltiplas vivências; e dar sentido à escola para aqueles Als, integrando-os 

da melhor forma no sistema escolar português, sendo este atelier de carácter 

obrigatório, com uma carga semanal de 180 minutos, repartidos em dois 

momentos. Assim, no próximo ano lectivo 2006/07, o atelier passará a ser uma 

realidade, num primeiro momento, o aluno será sujeito a um diagnóstico e terá de 

responder a um teste de proficiência linguística, de modo a que o professor possa 

enquadrar a criança no ensino, sabendo as suas dificuldades/necessidades. 

Foram criados, no ano lectivo 2005/2006, com o nosso apoio e inter-ajuda alguns 

materiais manipuláveis e suportes teóricos para o despacho positivo da Direcção 

Regional de Lisboa, e posterior funcionalização, no ano lectivo seguinte. 

São relevantes as medidas de acolhimento, que têm como principal função 

agilizar o sistema escolar destes Als, tornando mais eficaz a sua socialização e 

integração no País de Acolhimento, de modo a que promovam o contacto com 

informações do aprendente, que façam referência à sua LM e a outras línguas 
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conhecidas pelo aluno, indicando o seu nível de proficiência em P. Mesmo 

integrados no currículo geral, devem continuar a dispor de formação suplementar 

até que a sua competência e desempenho (produção e compreensão) estejam 

próximas dos seus pares, falantes nascidos em Portugal e com o P como LM. 

Cada vez mais urge criar condições de acolhimento e de acompanhamento no 

processo de aprendizagem destes aprendentes, garantindo a sua participação 

enquanto cidadãos de direito próprio, mas como parte integrante de uma nova 

realidade, de chegada a um outro país, tendo novos direitos e deveres. É preciso 

notar que estes Als têm necessidades linguísticas e de integração, mas também 

curriculares, resultantes das diferenças de currículo entre o País de Origem e o 

País de Acolhimento, podendo constituir  saberes insuficientes para o avanço e 

assimilação de aprendizagens. São princípios básicos para este Als: o da 

integração, o da igualdade, o da interculturalidade e o da qualidade  (com o 

desenvolvimento de competências pessoais, sociais, éticas e intelectuais). As 

crianças necessitam de ter um domínio oral e escrito do P como língua veicular, a 

fim de desenvolverem uma cidadania activa e uma progressiva realização 

pessoal, escolar e social. 

Os resultados alcançados permitem-nos dar respostas práticas, metodologias e 

instrumentos de trabalho para que se reforce a integração de Als de origem 

caboverdiana, no sistema educativo português, até porque se regista a nossa 

continuidade como professora numa escola que tem um contexto específico como 

é o da EB1/JI Cova da Moura. Contudo são vastos os condicionamentos espacio-

institucionais que nos são conhecidos nesta escola e noutras escolas. Mas 

falando do registo nosso conhecido, não bastam as mudanças legislativas, nem 

as vontades humanas, são precisos recursos materiais, monetários e físicos para 

implementarmos um novo espaço onde se integre estas crianças, onde se lhes dê 

um novo sentido para as suas aprendizagens, onde haja um efectivo contacto 

entre línguas, onde na realidade se sinta a força poderosa de uma educação 

linguística na nossa sociedade cada vez mais de cariz multicultural e interétnico. 

Este trabalho “abre portas” a outros trabalhos a desenvolver: a representação que 

os professores do 1º Ciclo têm das línguas minoritárias, em zonas com maioria de 

Als oriundos de países africanos; a consciencialização metalinguística que os 
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professores, em Cabo Verde, têm das interferências no contacto de línguas 

portuguesa/caboverdiana; as narrativas de vida e o seu contributo para uma 

educação linguística, ou mesmo os comentários descritivos dos Als perante o erro 

e o seu impacto na explicitação do erro, a fim de não haver a fossilização do 

mesmo. Algumas questões que urge responder, exteriorizando, posteriormente, 

respostas/linhas orientadoras para a comunidade educativa são:  

“À partir de quelle langue s’effectue la prise de conscience métalinguistique, dès 

lors que les outils heuristiques nécessaires à ce travail sont acquis dans una 

langue mal maîtrisée par le sujet ? 

Corollairement, dans le cas de l’introduction d’une nouvelle langue étrangère, sur 

quel idiome pourra-t-on s’appuyer pour d’éventuelles considérations 

comparatives ?  (Dabène, 1994 : 49) 

Comment valoriser dans le milieu scolaire dês langues minorisées parle milieu 

social ?  (Dabène, 1994 : 127)” 

 “Ka bu bem pasia linguajen. Não venhas passear a linguagem.” Cabe-nos 

levantar várias questões que consideramos pertinentes e que relacionem o 

contacto entre línguas com a consciencialização metalinguística na escola, 

reforçando o nosso trabalho enquanto cidadãs e profissionais da educação. É 

num pressuposto mais consciente, de continuidade que enquanto profissionais da 

Educação pretendemos melhorar, adaptar, renovar. 

O CCV tem a idade e a história do povo que o fala, é um produto e um rosto da 

caboverdianidade. Torna-se urgente oficializar o crioulo, normalizá-lo e 

instrumentalizá-lo, expandindo um bilinguismo funcional. Neste âmbito discute-se, 

pensa-se e repensa-se novas formas de agir e de promover, por exemplo, um 

bilinguismo eficaz na escola, podendo haver a introdução de línguas maternas do 

falante que têm como Língua de Escola a sua L2, o que em grande parte dos 

casos não se verifica por forças sociais, políticas e económicas. 

Devemos aproveitar o conhecimento que temos dos dois mundos, soltar os 

afectos, implementar razões, solidificar vontades, deixar verter a 

caboverdianidade em solo português, num sistema escolar já tão impregnado de 

interculturalidade. (Ançã,1997b) Aprender numa outra língua beneficia a 

comunicação interétnica e internacional, um novo desabrochar, um renovado 
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olhar para a cultura da sua etnia, mas também a língua e a cultura do país de 

chegada e de acolhimento. A etnicidade é um fenómeno dinâmico, contrastivo 

perante observações mundanas, conhecimentos humanos, crenças, opiniões, 

conhecimentos partilhados, retalhados de vidas individuais. 

O mundo é plurilingue, e a história linguística é um dos aspectos da história do 

mundo, e da própria gestão que se faz do plurilinguismo. A existência de uma 

tipologia dos plurilinguismos não é a caracterização das línguas, dialectos, 

maneiras de falar dos países de terceiro mundo, mas sim um conjunto de casos, 

de situações linguísticas existentes em diversos espaços territoriais, seja em 

países desenvolvidos, em vias de desenvolvimento, ou de terceiro mundo, 

portanto, sub-desenvolvidos. 

Sendo a escola um mosaico, poderá ser com retalhos de vida, sem ligação uns 

com os outros, como um puzzle sem solução à vista? Poderá? Ou deverá ser 

mosaico impresso de complementaridade de traços sociais e linguísticos, de um 

crescimento mútuo entre recursos humanos e estratégias de 

ensino/aprendizagem? 

 A escola deveria promover a dignidade da pessoa, a liberdade, a igualdade e a 

solidariedade. A acção educativa deveria ser repensada mediante certos 

parâmetros: a cidadania, a coesão social, a sociedade da informação e da 

comunicação; e tendo como base documentos relevantes, tais como: o Portfólio 

Europeu de Línguas e o Quadro Europeu Comum de Referência. Torna-se, 

portanto, inevitável renovar os métodos escolares e reorganizar a relação 

pedagógica. A língua ou as línguas, que nos enriquecem o quotidiano, fazem com 

que sintamos a linguagem como algo para amar, lutar por, viver para, algo para 

proteger, desenvolver, oferecer socialmente! 
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  Turmas, etnias presentes e número de alunos 

 

Turma I- Jardim de Infância 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 18 

Santomense 2 

Total 20 

Turma II- Jardim de Infância 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 15 

Santomense 3 

Angolana 1 

Guineense 1 

Total 20 

Turma III- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 12 

Santomense 1 

Angolana 1 

Guineense 1 

Lusa 1 

Total 16 

 



 

Turma IV- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 15 

Santomense 1 

Lusa 3 

Total 19 

Turma V- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 15 

Santomense 3 

Lusa 1 

Total 19 

Turma VI- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 11 

Santomense 2 

Angolana 2 

Guineense 2 

Total 17 

 

 

 



 

Turma VII- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 15 

Santomense 1 

Total 16 

Turma VIII- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 12 

Lusa 2 

Angolana 2 

Outro 1 

Total 17 

Turma IX- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 14 

Santomense 4 

Lusa 2 

Total 20 

 

 

 



Turma X- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 10 

Santomense 3 

Angolana 1 

Guineense 3 

Total 17 

Turma XI- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 16 

Lusa 1 

Guineense 1 

Total 18 

Turma XII- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 8 

Santomense 2 

Angolana 1 

Lusa 1 

Brasileira 1 

Outro 4 

Total 17 

 



Turma XIII- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 14 

Santomense 1 

Angolana 2 

Total 17 

Turma XIV- 1º Ciclo do Ensino Básico 

Etnia Nº de Als 

Caboverdiana 18 

Santomense 1 

Angolana 1 

Brasileira 1 

Total 21 

 



Tabela de Convenções utilizadas nas Transcrições 

 

P- professor 

ALS- alunos 

A- inicial do nome do aluno A 

C- inicial do nome do aluno C 

D- inicial do nome do aluno D 

H- inicial do nome do aluno H 

I- inicial do nome do aluno I 

JÁ- iniciais do nome do aluno JÁ 

JO- iniciais do nome do aluno JO 

L- inicial do nome do aluno L 

S- inicial do nome do aluno S 

V- inicial do nome do aluno V 

‘CCV’- aluno identificado a falar: primeira(s) inicial(is) do nome 

<inc> incompreensível 

<ind>- inaudível 

<int>- interrompe 

[…]- texto não transcrito 

<   >- registos do não verbal ou comportamentos significativos 

/- pausa breve 

//- pausa longa 

…- frases inacabadas, suspensivas 

?- questão 

ahm- hesitação 



 1

Alunos V e C- escrita em duas línguas: caboverdiana e 
portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
Alunos A e JO- escrita em duas línguas: caboverdiana e 
portuguesa, em grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Alunos A e L- escrita de um texto após o visionamento de um 
filme sobre Cabo Verde, em grupo 



 4

Aluno A- escrita de um texto sobre Cabo Verde, individual 



 5

Aluno D- escrita de um texto sobre Cabo Verde, individual 



 6

 
Alunos C, D e V- escrita de um texto livre, em grupo 
 
 



 7 

Alunos H, JO e S- escrita de um texto livre, em grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Alunos I e JA- escrita de um texto livre, em grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Aluno JO- escrita de um texto livre, individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Aluno A- escrita de um texto livre, individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

Aluno D- escrita de um texto livre, individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Aluno JO- escrita de um texto livre, individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

Texto sobre as férias de Natal/ Passagem de Ano- Aluno A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Texto sobre as férias de Natal/ Passagem de Ano- Aluno C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
Texto sobre as férias de Natal/ Passagem de Ano- Aluno D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Texto sobre as férias de Natal/ Passagem de Ano- Aluno H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Texto sobre as férias de Natal/ Passagem de Ano- Aluno I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Texto sobre as férias de Natal/ Passagem de Ano- Aluno JÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Texto sobre as férias de Natal/ Passagem de Ano- Aluno JO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Texto sobre as férias de Natal/ Passagem de Ano- Aluno L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Texto sobre as férias de Natal/ Passagem de Ano- Aluno S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

Texto sobre as férias de Natal/ Passagem de Ano- Aluno V 
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Plano de Intervenção Didáctica- meses/objectivos/acções 

 

 

Mês/Ano A destacar 

Março 

2005 
Objectivo primordial- Estudar o panorama da Imigração em 

Portugal, incidindo no 1º Ciclo do Ensino Básico,  especificamente o 

caso de crianças de origem cabo-verdiana,na EB1/ Jardim de Infância 

Cova da Moura. 

Duração- 1 mês  

Tipo de sessões-  individual 

Intervenientes-  Apenas a investigadora 

Dinâmicas de Grupo- ----  

Instrumentos de trabalho utilizados- Fichas de Leitura 

Grelhas de análise dos surtos de imigração caboverdiana para 

Portugal (factores históricos, sociais, económicos), reportando ao 

estudo específico no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Grelhas apresentando o número de Als de origem caboverdiana, no 

sistema P, na Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Abril a 

Julho 2005 
Objectivo primordial- Reflectir e procurar bibliografia para analisar 

as temáticas subjacentes ao problema desta investigação, tendo em 

vista conceitos e conteúdos temáticos, tais como: língua, LM, L2, 

bilinguismo, representações sobre a língua e sobre a aprendizagem, 

interlíngua, intralíngua, AC, transferência, interferência, erro, CML/LA. 
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Duração- 4 meses  

Tipo de sessões-  Individual 

Intervenientes-  Apenas a investigadora 

Dinâmicas de Grupo- ----  

Instrumentos de trabalho utilizados- Fichas de Leitura para 

construção do enquadramento teórico  

As duas 

últimas 

semanas 

de 

Setembro 

2005 e as 

duas 

primeiras 

semanas 

de Outubro 

2005 

Objectivo primordial- Observar o contexto (Escola 1º ciclo EB- Cova 

da Moura) e construir os grupos de trabalho com a escolha de Als 

mediante as suas características individuais e a funcionalidade da sua 

turma e estabelecimento de ensino 

Duração-  4 semanas 

Tipo de sessões-  Observação participante 

Intervenientes-  Investigadora/ Coordenadora de Estabelecimento/ 

Professoras/ Als de origem cabo-verdiana 

Dinâmicas de Grupo- Quando surgir, se surgir 

Instrumentos de trabalho utilizados- Diário de Investigação “Língua 

de Otrum”/ Bloco de notas 

Outubro 

2005 (2 

últimas 

semanas) 

e 

Novembro 

2005 

Objectivo primordial- Elaborar a biografia linguística de cada 

aprendente e realizar as actividades integrantes do Caderno Diário de 

Línguas  

Duração- 6 semanas 

Tipo de sessões-  Grupal 

Intervenientes-  Investigadora + alguns Als, com os quais 

desenvolver-se-á um estudo mais aprofundado 
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Dinâmicas de Grupo- Conversa/ Interacção grupal/ Partilha de 

opiniões 

Instrumentos de trabalho utilizados- Caderno Diário das Línguas e 

Biografia Linguística  

Dezembro 

2005 e 

Janeiro 

2006 (2 

primeiras 

semanas) 

Objectivo primordial- Realizar actividades epilinguísticas mas 

sobretudo metalinguísticas, de desenvolvimento de uma CL e 

contrastiva 

Duração- 6 semanas 

Tipo de sessões-  Individual e Interactiva 

Intervenientes-  Investigadora / Als 

Dinâmicas de Grupo- Grupal/ Colectivo 

Instrumentos de trabalho utilizados- Caderno de Línguas (escrever 

certas palavras/ortografia, escrever textos, conjugar os verbos, referir 

o que pensam de cada língua, conhecer novas línguas, comparar 

sistemas linguísticos, analisar palavras em diferentes línguas,...) 

Biografia Linguística (referir com quem vivem, local de residência, 

onde e com quem aprenderam as línguas,...) 

Janeiro (2 

últimas 

semanas) 

e Fevereiro 

2006 

Objectivo primordial- Entrevistar os Als, saber alguns dados ainda 

não registados nos instrumentos de trabalho e desenvolver a sua 

CML mediante a produção de textos, e posterior trabalho de texto 

Duração- 6 semanas 

Tipo de sessões-  Interactiva e gravada 

Intervenientes-  Investigadora/ Als 

Dinâmicas de Grupo- Grupal 
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Instrumentos de trabalho utilizados- Entrevista- Saber o nome, 

nominho, LM do aprendente, LM dos pais, dos avós, locais de 

residência, línguas faladas, quando as usa, onde e com quem, 

línguas conhecidas, línguas que gostava de aprender, representações 

sobre o CCV/LM e sobre o P (exemplos de dados a recolher: 3 

palavras para dizer o que mais agrada em Crioulo Cabo-verdiano e 

em P  e 3 para o que mais desagrada; o que considera mais difícil no 

P...) 

Março a 

Junho 

2006 

Objectivo primordial- Analisar todos os dados recolhidos, 

interligando com a parte teórica já elaborada 

Duração- 4 meses 

Tipo de sessões-  Individual 

Intervenientes-  Investigadora/ com orientação da Profª Maria Helena 

Ançã  

Dinâmicas de Grupo- ---- 

Instrumentos de trabalho utilizados- Redacção da tese 

Julho a 

Agosto 

2006 

Objectivo primordial- consolidar a parte bibliográfica, terminar os 

instrumentos investigativos com os Als, concluir a transcrição das 

entrevistas, incorporando os dados recolhidos na tese, fazendo 

triangulação de dados 

Duração- 2 meses 

Tipo de sessões-  Individual e em grupo com os Als 

Intervenientes-  Investigadora/Als  

Dinâmicas de Grupo- grupal 

Instrumentos de trabalho utilizados------ 
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Setembro 

2006 

Objectivo primordial- fazer a leitura final, realizar as últimas 

remodelações e resolver certos procedimentos burocráticos aquando 

da entrega da tese 

Duração- 1 mês 

Intervenientes-  Investigadora 

Dinâmicas de Grupo- grupal 

Instrumentos de trabalho utilizados- ---- 
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Aula nº 1              Data: 18/10/2005-14h30/15h30 
 
 
Nível Comunicativo 
 
 
       Professora/Investigadora com sete alunos 
 

- Aluno A, Aluno I, Aluno S, Aluno JO, Aluno H, Aluno JA, Aluno L 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 

 
De carácter informal 
Mesa quadrada, como num trabalho em grupo, com todos os alunos em nosso redor 
Expliquei o porquê do trabalho, o nosso interesse pelo Crioulo Caboverdiano, e o facto de 
sermos professoras, mas também estudantes tal como eles, de modo a sentirem-se próximos 
de nós. 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Comunicação discursiva, informal 
Mantive momentos de concentração/atenção para a obtenção de melhores resultados, mas 
demos momentos propícios à conversa entre eles. 
A conversa foi integrada a todos, por exemplo se sentiam dificuldades na escrita, se faziam, por 
vezes confusão entre as duas línguas, e por isso produziam mais erros. Em geral, sem ser 
minuciosa a conclusão, alguns disseram sentir dificuldades, mas outros não. Mais ficará para 
ser percepcionado nas aulas seguintes. 
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Aula nº 2              Data: 25/10/2005-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
       Professora/Investigadora com sete alunos 
 

- Aluno A, Aluno I, Aluno S, Aluno JO, Aluno H, Aluno JA, Aluno L 
 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 

De carácter informal 
Mesa quadrada, como num trabalho em grupo, com todos os alunos em nosso redor 
Falou-se da identificação de cada aluno, poucos sabiam o que era denominado de nominho. 
Explicámos que era o nome pelo qual eram conhecidos e identificados na comunidade à qual 
pertenciam. 
Posteriormente revelaram o grau de importância de cada língua: P e CCV, para eles, pintando 
uma bola respectiva a cada língua, quanto mais pintada, mais importante era a língua, na sua 
vida. 
Explicámos, igualmente, a denominação de LM, como sendo a primeira língua, a língua que 
utilizavam quando eram pequenos. Os alunos tiveram de identificar a sua LM, e a dos seus 
familiares. Reflectiram o facto de como aprenderam o P e o CCV, que línguas falavam, 
compreendiam e percebiam. E em que língua falavam, sonhavam, e também que outras 
línguas queriam conhecer. 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Comunicação discursiva, informal 
Continuámos a manter momentos de concentração/atenção para melhores resultados, mas 
demos, de novo, momentos propícios à conversa entre eles. 
A conversa foi integrada a todos, e sentimos no final que, embora estes documentos nos 
tivessem dado muito trabalho a produzi-los, por ter sido uma selecção e reflexão minuciosas, 
as crianças fizeram-nos com muito gosto e até alguma rapidez, surpreendendo-nos até. 
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Aula nº 3              Data: 27/10/2005-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
 
 
       Professora/Investigadora com três alunos 
 

- Aluno V, Aluno C, Aluno D 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 

 
De carácter informal 
Mesa quadrada, como num trabalho em grupo, com os três alunos em nosso redor 
Explicámos o porquê do trabalho, o nosso interesse pelo CCV, e o facto de sermos 
professoras, mas também estudantes tal como eles, de modo a sentirem-se próximos de nós. 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

Comunicação discursiva, informal 
Mantivemos momentos de concentração/atenção para melhores resultados, mas demos 
momentos propícios à conversa entre as crianças. 
A conversa foi integrada a todas, e como eram só três e da mesma sala, deu para perceber as 
relações afectivas entre os alunos. Foi exteriorizado se sentiam dificuldades na escrita, se 
faziam, por vezes, confusão entre as duas línguas, e por isso produziam mais erros.  
Uma das coisas mais interessantes que ouvimos foi quando o aluno V, pensando na sua vida 
em Cabo Verde e em Portugal, disse de forma afirmativa e sorridente que: “Em Cabo Verde é 
muito melhor, podíamos andar descalços, sair à noite na rua e contavam-nos histórias”. Pelos 
vistos, tal como na teoria, o CCV é uma língua de tradição oral e social. 
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Aula nº 4              Data: 3/11/2005-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
 
 
       Professora/Investigadora com três alunos 
 

- Aluno D, Aluno A, Aluno JO 
 

 
 

 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 

 
De carácter informal 
Mesa quadrada, como num trabalho em grupo, com os três alunos em nosso redor 
O Aluno A, de vez em quando, escrevia e dizia alto, mecanismo que usava para se concentrar 
na escrita. O Aluno JO querendo se meter com a Aluno A, por vezes, soltava um riso e dizia 
que não se escrevia assim, dizendo logo a forma correcta de escrita, por exemplo “lá” em vez 
de “la” e “nós” em vez de “nos”.  

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Comunicação discursiva, informal 
O Aluno D como não estava com os colegas de turma, não se sentia tão à vontade, então 
pouco ou nada falou, tendo apagado várias vezes antes de iniciar realmente o texto livre. O 
Aluno JO e o Aluno A, esporadicamente, entravam em diálogo, lembrando situações de Cabo 
Verde, ou piadas internas. 
Continuamos a dar momentos propícios à conversa entre eles, o Aluno D manteve-se um 
pouco à parte, mas num momento em que falavam de Cabo Verde, levantou a sua cabeça que 
estava praticamente deitada na folha, olhou para o Aluno A e sorriu. De imediato voltou ao 
texto. 
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Aula nº 5              Data: 8/11/2005-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
       Professora/Investigadora com sete alunos 
 

- Aluno A, Aluno I, Aluno S, Aluno JO, Aluno H, Aluno JA, Aluno L 
 
 
 
 
 

Discurso 
Metodológico 

 

Mais metódico e reflexivo 
Trabalho em grupo (colectivo) 
Observação do mapa-mundo, com a análise da localização de Portugal e Cabo Verde no mundo, primeiro 
onde pensam que fica a localização de cada país, se têm ou não alguma ideia e depois a comprovação do 
sítio exacto onde fica. 
Colagem de textos em diferentes línguas, leitura de alguns por parte da professora/investigadora, e com a 
descoberta, por parte dos alunos, da língua retratada. 

 
 

 
 

Estratégias de 
comunicação 

 
 
 
 

Comunicação discursiva, informal 
Impacto dos fonemas e grafemas na descoberta das línguas, com a visualização escrita e a audição oral dos 
textos, apenas de alguns, do nosso conhecimento. 
Os alunos estiveram entusiasmados com as tarefas elaboradas, surpreenderam-se com a existência de uma 
língua polaca, e não conseguiram adivinhar, mesmo com a orientação da professora/investigadora, dessa 
língua, e igualmente da grega e da russa. 
Sabendo que a língua caboverdiana, era da variante da ilha do fogo, os alunos quiseram que ficasse 
especificado, entreajudando-se na escrita de todas as línguas. Os alunos questionaram, sempre que 
necessário, a professora/investigadora, sobretudo quando tinham dúvidas na escrita gráfica de algumas 
palavras. 
Comparação 
Foi utilizado o grau de comparação, para indicar que na presença de outras línguas, ou na aprendizagem 
inicial de uma língua, os aprendentes têm certas atitudes perante o desconhecimento, o novo, por exemplo, 
riem-se, olham espantados, conversam, trocam ideias. E então comparámo-los aquando das aulas de polaco 
que tivemos durante a parte curricular do mestrado, e nessas mesmas tivemos também algumas dessas 
atitudes. 
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Aula nº 6              Data: 10/11/2005-16h00/17h00 
 
Nível Comunicativo 
 
 
       Professora/Investigadora com três alunos 
 

- Aluno V, Aluno C, Aluno D 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 

 
Mais metódico e reflexivo 
Trabalho em grupo (colectivo) 
Colagem de textos em diferentes línguas, leitura de alguns por parte da 
professora/investigadora, e com a descoberta de cada língua, por parte dos alunos. 
 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Comunicação discursiva, informal 
Impacto dos fonemas e grafemas na descoberta das línguas, com a visualização escrita e a 
audição oral dos textos, apenas de alguns do nosso conhecimento. O Aluno V descobriu logo 
qual o texto que retratava o CCV, conseguindo lê-lo, embora se envergonhasse um pouco 
depois, rindo-se e não continuando. 
Os alunos estiveram entusiasmados com as tarefas elaboradas, surpreenderam-se com a 
existência de uma língua polaca, não conseguindo-a reconhecer, mesmo com a orientação da 
professora/investigadora. Não conseguiram, igualmente, reconhecer as línguas grega e russa. 
Adivinharam com alguma facilidade o francês, por já haver um exemplo nas folhas e uma 
palavra que o indicava, por ser muito semelhante à portuguesa: “Français”. Também 
adivinharam o inglês e o espanhol, não conseguindo decifrar a língua alemã, tal como 
aconteceu com o grupo anterior. 
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Aula nº 7              Data: 15/11/2005-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo     Professora/Investigadora com cinco alunos 
 

- Aluno A, Aluno S, Aluno JO, Aluno H, Aluno L 
 
 

 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 

 
Visionamento de um filme/ Informações de carácter informal dadas pela professora/investigadora 
Orientações dadas para manter a concentração e o sossego mediante a partilha de vivências 
advindas das imagens visionadas, e a similaridade delas com experiências anteriores dos alunos 
Mesa quadrada, trabalho em grupo, divisão do colectivo em dois grupos de alunos, o Aluno A com o 
Aluno L, o Aluno JO, com o Aluno H e com o aluno S. 
Explicação do que era pretendido: texto em grupo com as informações presentes nas imagens do 
filme, sobre Cabo Verde e a cultura caboverdiana, e com o apoio de todos os alunos, quer na 
oralidade, quer na escrita. Aqui foi preponderante o nosso papel de dinamizadoras da aula. 
 

 
 

 
 

Estratégias de 
comunicação 

 
 
 
 

 
Comunicação discursiva, informal 
Demos momentos propícios à conversa, à partilha de opiniões e de vivências, só nos pronunciando 
quando considerámos que o grau de atenção não fosse o adequado. 
Em relação aos alunos, entre eles, foi patente a entreajuda, mesmo entre grupos, uma certa 
conflituosidade presente entre o Aluno A e o Aluno L, pela insistência em serem eles a escrever. O 
Aluno A começou por escrever mesmo na folha, para o Aluno L saber. Contudo, e depois da 
insistência do mesmo em continuar a ser ele a escrever, o Aluno A opôs-se a ajudar, apenas 
apoiando depois da nossa ordem e claro da nossa explicação em como é importante auxiliar os 
outros, valorizando-se o papel dos alunos do 4º ano de escolaridade na orientação das tarefas. O 
Aluno JO também queria ser ele a escrever, pegando na folha diversas vezes para escrever após 
constatar que os seus colegas não sabiam como escrever, ou mesmo com o objectivo de não ficarem 
atrás do grupo do Aluno A, por demorarem mais tempo na escrita de frase. Contudo no final, foi 
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mesmo o grupo do Aluno A e do Aluno L que fez mais frases. O Aluno JO apoiou, também, os seus 
colegas a soletrar as palavras. 
O Aluno L foi aquele que durante o filme falou mais, de tudo o que se lembrava, e no trabalho em 
grupo, também foi ele, a par com o Aluno JO, que se lembrou de mais informações existentes nas 
imagens visionadas. O Aluno S não demonstrou ter muita iniciativa, e durante o visionamento do filme 
esteve diversas vezes distraído, tendo sido avisado por tal, a fim de se concentrar e com a finalidade 
de ter um papel mais activo, mais tarde, na escrita do texto em grupo. 
Alertámos os alunos para alguns pormenores e informações presentes no filme e nas imagens. 
Sobretudo o Aluno A, o Aluno JO e o Aluno H relataram informações que sabiam e que comprovavam 
o que tinha dito, os dois primeiros por vivências próprias em Cabo Verde, o Aluno H por saber pela 
mãe que lhe vai contando algumas das suas experiências. 
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Aula nº 8              Data: 16/11/2005-16h15/17h30 
 
Nível Comunicativo 
       Professora/Investigadora com cinco alunos 
 

- Aluno I, Aluno JA, Aluno D, Aluno V, Aluno C 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 

 
Visionamento de um filme/ Informações de carácter informal dadas pela 
professora/investigadora 
Orientações dadas para manter a concentração e o sossego mediante a partilha de vivências 
advindas das imagens visionadas, e a similaridade delas com experiências anteriores dos 
alunos 
Mesa quadrada, trabalho em grupo, divisão do colectivo em dois grupos de alunos, mediante 
as turmas a que pertencem, logo o Aluno D com o Aluno V e o Aluno C, e o Aluno I com o 
Aluno JA. 
Explicação do que era pretendido: texto em grupo com as informações presentes nas imagens 
do filme, sobre Cabo Verde e a cultura caboverdiana, e com o apoio de todos os membros do 
grupo, quer na oralidade, quer na escrita. Aqui foi preponderante o nosso papel como 
dinamizadoras.  
 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 

 
Comunicação discursiva, informal 
Demos momentos propícios à conversa, à partilha de opiniões e de vivências, só nos 
pronunciando quando considerámos que o grau de atenção não fosse o adequado. 
O Aluno C demonstrou não ter muita iniciativa, e mostrou ser muito distraído, sendo difícil 
manter a sua concentração em simples tarefas, por isso durante o visionamento do filme esteve 
diversas vezes desatento, tendo sido avisado por tal, quer por nós, quer pelas colegas de 
turma, a fim de se concentrar e de ter um papel mais activo, mais tarde, na escrita do texto em 
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 grupo. 
Alertámos os alunos para alguns pormenores e informações presentes no filme e nas imagens. 
Somente o Aluno D e o Aluno V relataram informações que sabiam e que comprovavam o que 
tínhamos dito,  por  terem vivências próprias em Cabo Verde, e por serem pessoas com 
características sociáveis e comunicativas, gostando muito de conversar e partilhar informações. 
Foram também as que tiveram mais atentas, querendo manter igualmente a atenção entre 
todas. 
Na escrita em grupo, o grupo ao qual pertenciam o Aluno D, o Aluno V e o Aluno C, mostrou 
ser mais funcionável, obtendo melhores resultados, sobretudo os dois primeiros alunos 
mencionados que disseram diversas informações a incorporar no texto. Os três alunos 
escreveram, contudo o papel essencial na escrita coube ao Aluno V que mostrou ser em 
diversos momentos o líder do grupo, e também o mais segura na escrita. Além disso é um líder 
nato, responsável pela obtenção de melhores resultados, e assim sendo, quis ser ele muitas 
vezes a escrever para ser mais rápido, e conseguir um texto longo. 
Relativamente ao outro grupo, esse não funcionou, nem foi em trabalho em grupo, pois as 
alunos demonstraram ter características individualistas, o Aluno I por pensar ser ele o que 
escreve melhor e querer ser só ele a escrever. Mesmo não tendo pensado em nada para 
escrever, mantinha a folha perto de si, não deixando o colega escrever. Apenas sob nossa 
orientação e insistências sucessivas, tal foi possível. O Aluno JA mostrou ser pouco seguro na 
escrita, ficando retido nas palavras por breves segundos, e aí pedia ao Aluno I para o ajudar, 
sendo membro do grupo, e portanto responsável pelo produto final. São alunos que têm mais 
dificuldade na escrita, e aparentam ser menos criativos e dinâmicos, por vezes criando conflitos 
entre si, como foi o caso, mesmo sendo colegas de turma. 
O Aluno D enunciou o facto de se comerem papas de milho, e o Aluno V explicou que as 
pessoas andam descalças, e que as casas são bonitas. Durante a escrita do texto em grupo, o 
Aluno D  exteriorizou a situação real de alguns brancos serem bons e outros serem maus, de 
haver brancos que não gostam dos pretos, e da mãe ser muito sociável, cumprimentar todas as 
pessoas e todos gostarem dela. Foi um bom momento de partilha. 
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Aula nº 9              Data: 22/11/2005-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
 
       Professora/Investigadora com sete alunos 
 

- Aluno A, Aluno I, Aluno S, Aluno JO, Aluno H, Aluno JA, Aluno L 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 

 
Mais metódico e reflexivo 
Partilha colectiva 
Foi quase uma aula dada por eles, nós assimilávamos tudo o que nos podiam ensinar do 
crioulo, a pronúncia… 
Foi um trabalho de construção colectiva, todos se ajudavam mutuamente na escrita de 
palavras, e ficavam radiantes quando sabiam responder perante os outros, ficando até 
vaidosos 
 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Comunicação discursiva, informal 
Questionavamo-los, de modo a que perante uma palavra em P nos dissessem a mesma em 
CCV. 
O aluno que mostrou maior conhecimento no CCV foi o Aluno A, e mesmo quando se trabalhou 
noutras línguas das vivências dos alunos, o Aluno A voltou a recordar o que já tinha aprendido 
em Francês, e o Aluno JO em inglês. O Aluno L também exteriorizou o que já sabia: “I love you 
baby!”, bem como o Aluno JA, em Francês: “Comment tu t’appelles? Je m’appelle …”. 
Foi uma aula que nos deu enorme prazer, pois aliámos o lado de professora ao de aluna. 
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Aula nº 10              Data: 24/11/2005-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
       Professora/Investigadora com três alunos 
 

- Aluno D, Aluno V, Aluno C 
 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 

 
Mais metódico e reflexivo 
Partilha colectiva 
O discurso baseou-se na explicitação da tarefa, e na procura de vivências passadas pelos 
alunos, na memória de cada um, no facto de quem tenha experenciado o CCV. Assim sendo 
para cada palavra dada por nós em P, os alunos tinham de traduzir para o crioulo.  

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

Comunicação discursiva, informal 
Fomos explicando, dando-lhes a reflectir os factos de algumas palavras se escreverem com 
“K”, de haver uma grande frequência da letra “i” e da finalização na letra “u”. 
O Aluno V foi o aluno que dinamizou mais a aula, o Aluno D também teve alguma iniciativa a 
enunciar a tradução de algumas palavras de P para o CCV. O Aluno C ficou mais expectante, 
quase na “rectaguarda” dos seus colegas, apenas confirmando o que se ia dizendo. Houve 
momentos de entreajuda, o primeiro que terminava a escrita da palavra ajudava os outros. 
Neste aspecto, é de enunciar o facto do Aluno V não aceitar ajuda na escrita, pois sendo o que 
tem menos dificuldades habitualmente, não aceita não conseguir, quase encarando como um 
falhanço o facto de não conseguir sozinho, e teimando lá obtinha o que pretendia: a escrita da 
palavra na forma correcta. Mas se fosse o primeiro, tinha logo a iniciativa de ajudar os seus 
colegas. Nestes momentos de partilha e interajuda, constato que os três alunos se dão bem, 
embora por vezes o Aluno V se une ao Aluno D contra o Aluno C, em breves instâncias, e em 
situações de mínima importância, e que o Aluno V é o mais autónomo e responsável na 
concretização das tarefas.  
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Aula nº 11              Data: 6/12/2005-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
       Professora/Investigadora com seis alunos 
 

- Aluno A, Aluno I, Aluno JO, Aluno H, Aluno JA, Aluno L 
 
 
 
 
 
 

Discurso 
Metodológico 

 
 

 
Mais reflexivo e de sistematização 
Trabalho individual 
O Aluno S não pôde ir pois não foi naquele dia à escola, logo iria com o outro grupo de trabalho, no dia seguinte. 
O Aluno A e o Aluno JO estavam a fazer uma ficha de avaliação, na sala de aula. Embora nem sempre tenham 
o comportamento adequado naquele contexto, hoje estavam compenetrados. Demonstraram ser responsáveis, 
concretizaram as tarefas, de forma ciente e rápida, para voltarem de novo ao teste, pois estavam preocupados 
em tirar boa nota. Foi engraçado o Aluno JO ter chegado à sala (naquele dia fomos para a sala da Professora 
Vera, que faltou, devido ao facto da biblioteca estar ocupada, em processo de catalogação de livros, por parte 
da bibliotecária) e ter-nos perguntado uma coisa, que mal percebemos, e nem tivemos tempo de lhe responder, 
pois o Aluno A prontamente disse: “Não digam, que é uma pergunta do teste”, ao qual respondemos “Nem 
penses, estudasses! – bocejando um sorriso traquinas”. 
O Aluno H trouxe um jogo electrónico e como não se concentrava como nos queríamos, tirámos-lhe o jogo, 
dando-lhe o mesmo, apenas no final da aula. 
O Aluno L veio mais na brincadeira, e ainda tivemos de lhe levantar a voz e demonstrar a importância de estar 
concentrado para responder correctamente. O Aluno JA e o Aluno I estiveram concentrados, mas tendo um 
ritmo de trabalho e de execução mais lentos que o Aluno H, e claro o Aluno A e o Aluno JO, que foram os 
primeiros a realizar tudo o que era pedido, regressando logo à aula, mesmo sem ter terminado a hora da recolha 
de dados. Foi como se fosse um estímulo positivo pelo seu trabalho. 

 
Estratégias de 
comunicação 

Comunicação discursiva, informal, quase inexistente 
Como eram momentos de reflexão, não houve um tempo significativo de comunicação, apenas momentos de 
esclarecimentos, de comprovação ou explicitação de enunciados. 
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Aula nº 12              Data: 7/12/2005-13h30/14h30 
 
Nível Comunicativo 
       Professora/Investigadora com quatro alunos 
 

- Aluno D, Aluno V, Aluno C, Aluno S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 

 
Mais reflexivo e de sistematização 
Trabalho individual 
 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Comunicação discursiva, informal, quase inexistente 
Como eram momentos de reflexão, não houve um tempo significativo de comunicação, apenas 
momentos de esclarecimentos, de comprovação ou explicitação de enunciados. 
Os alunos escreveram, num espaço apropriado, as suas descobertas em relação às línguas e 
os comentários apreciativos das tarefas e actividades realizadas. 
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Aula nº 13              Data: 3/1/2006-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
 
 
       Professora/Investigadora com seis alunos 
 

- Aluno A, Aluno I, Aluno JO, Aluno H, Aluno JA, Aluno S, Aluno L 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 

 
Reflexão sobre as línguas 
Trabalho individual 
Orientações exteriorizadas para a explicitação da tarefa, para a leitura dos adjectivos e 
posterior sinalização dos adjectivos escolhidos para cada língua, a língua portuguesa e a língua 
caboverdiana. 

 
 

Estratégias de comunicação 

 
 
Comunicação discursiva, informal, de explicitação de enunciados e de significados de alguns 
adjectivos. 
Cada aluno tinha de ler, reconhecer o significado de cada adjectivo e escolher só aqueles que 
fossem relativos à língua referenciada. Para a escolha ficar visível, o aluno precisava de 
sublinhar cada adjectivo. 
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Aula nº 14              Data: 3/1/2006-13h30/14h30 
 
Nível Comunicativo 
 
       Professora/Investigadora com três alunos 
 

- Aluno D, Aluno V, Aluno C  
 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 

 
Reflexão sobre as línguas 
Trabalho individual 
Orientações exteriorizadas para a explicitação da tarefa, para a leitura dos adjectivos e 
posterior sinalização dos adjectivos escolhidos para cada língua, o P e o CCV. 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Comunicação discursiva, informal, de explicitação de enunciados e de significados de alguns 
adjectivos. 
Cada aluno tinha de ler, reconhecer o significado de cada adjectivo e escolher só aqueles que 
fossem relativos à língua referenciada. Para a escolha ficar visível, o aluno precisava de 
sublinhar cada adjectivo. 
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Aula nº 15              Data: 11/1/2006-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
       Professora/Investigadora com sete alunos 
 

- Aluno A, Aluno I, Aluno JO, Aluno H, Aluno JA, Aluno S, Aluno L 
 
 
 

Discurso 
Metodológico 
 
 

Trabalho individual 
Houve a explicitação das tarefas, por ser um trabalho de carácter individual. Também devido a ser um ditado, não 
se recorreu à entreajuda entre alunos, nem ao apoio da professora/investigadora. As tarefas consistiam na 
transcrição de pequenas frases em CCV, para P, no ditado de frases mais complicadas em P, na flexão verbal, na 
escrita de um texto sobre as férias de Natal, e na escrita das cores nas duas línguas trabalhadas. 
 

 
 

Estratégias 
de 

comunicação 

Postura mais formal, por parte da professora/investigadora 
De carácter referencial, levando-os a pensar em tarefas anteriores, nas suas próprias vivências (no que concerne 
as cores em CCV, aprendizagem que efectuaram nos seus primeiros anos de vida). 
O aluno que apresenta maiores dificuldades na escrita é o Aluno L, quer no P, quer no CCV, não apresentando 
consolidados nem os casos de leitura mais simples como: o “r, rr” ou “o s “z”, ss”. O Aluno L parece apresentar 
alguns problemas de identidade, pelos conflitos advindos da socialização com os colegas que teimam em dizer: 
“Tu não nasceste em Cabo Verde” e ele reforçando “Eu vim para cá aos dois anos”. 
O Aluno A e o Aluno JO terminaram as tarefas pretendidas, tendo sido os únicos. Todos fizeram o ditado, 
exceptuando o Aluno L, por apresentar maiores dificuldades, tendo feito apenas algumas, sozinho, com a nossa 
presença em torno de si, sem mais ninguém na sala, a fim de se concentrar. Choramingou e explicámos-lhe que o 
que se nos apresenta como difícil, não nos deve fazer desistir, mas fazer lutar para conseguirmos superar as 
nossas dificuldades. 
Pensámos que tivessem maior conhecimento nas cores, em CCV, assim será necessário investigarmos melhor 
esta área, até mesmo para os ensinarmos, e procurarmos significados patentes na sua grafia. 
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Aula nº 16              Data: 12/1/2006-13h30/14h30 
 
Nível Comunicativo 
 
       Professora/Investigadora com três alunos 
 

- Aluno D, Aluno V, Aluno C 
 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 

 
Trabalho individual 
Houve a explicitação das tarefas, por ser um trabalho mais individual (ditado), não se 
recorrendo à entreajuda entre alunos, nem ao apoio da professora/investigadora. As tarefas 
consistiam na transcrição de pequenas frases em CCV, para P, no ditado de frases mais 
complicadas em P, na flexão verbal, na escrita de um texto sobre as férias de Natal, na escrita 
das cores nas duas línguas trabalhadas. 
 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Postura mais formal, por parte da professora/investigadora 
De carácter referencial, levando-os a pensar em tarefas anteriores, nas suas próprias vivências 
(no que concerne as cores em CCV, aprendizagem que efectuaram nos seus primeiros anos de 
vida). 
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Aula nº 17                                                             Data: 17/1/2006      entre as 14h30 e as 16h30 
 
Entrevista individual 
 
 

 
Nome 

do 
aluno 

 
Postura em relação à 

entrevista 

 
Aspectos relevantes a ter em 

conta perante os dados 
recolhidos 

 
Outras observações 

 
 

Aluno I Ansiosa por este contacto 
connosco, sempre que nos vê 
pergunta se há, quando é a aula, 
e até nos espera junto à nossa 
sala de aula, na hora da saída 
 

Compenetrada perante os 
resultados 
À vontade connosco e com o 
gravador 

 

Aluno 
JA 

Mais séria e apreensiva  Tímida, retraída, afasta-se um 
pouco do gravador, por um certo 
receio visível 
Mexe um pouco em tudo, 
demonstrando estar nervosa 

 

Aluno 
JO 

Postura informal, de boné na 
cabeça, sorriso nos lábios e 
pronto para a entrevista 
Interessado e alheio a tudo, 
naquele momento toda a sua 
atenção centrava-se no gravador 
e em responder bem 

À vontade connosco e com o 
gravador 

Soubemos pela professora titular da turma que 
o aluno a tinha questionado variadas vezes 
sobre quando era a aula, se havia, e só 
descansou quando esta lhe disse que estava 
tudo combinado com a 
professora/investigadora. Soubemos, também, 
que regressou satisfeito à aula, possivelmente 
por sentir que havia algum interesse nele por 
ser caboverdiano, opinião dita e sentida pela 
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professora. 
Aluno A Ansiosa por este contacto 

connosco, sempre que nos vê 
pergunta se há, quando é a aula, 
e até nos espera junto à nossa 
sala de aula, na hora da saída 
Informal, de pastilha na boca, 
sorridente,  

À vontade connosco e com o 
gravador 

 

Aluno H Postura séria, mas informal, 
responde com convicção e tenta 
dar o seu melhor, concentrando-
se nos resultados 

 Falou ao seu colega Aluno L da experiência, 
partilhando as suas emoções perante as 
perguntas efectuadas em relação ao 
Português e ao Crioulo Caboverdiano 

Aluno L Descontraído, postura informal 
perante nós e o gravador 
De sumo na mão, mal acaba de 
o beber começa a responder, 
ainda servindo-se do mesmo 
para mexer, combatendo um 
pouco o seu nervosismo 
aparente 
 

Mesmo nervoso, tenta dar um ar 
de sua graça, mas sempre 
tentando dar o seu melhor na 
resposta 

Sentiu-se melhor preparado, pela experiência 
que recebeu oralmente, pelo seu colega, o 
Aluno H 
Disse-nos sentir-se mais confiante, por já 
saber o que era perguntado 

Aluno S Mais séria e apreensiva Tímida, retraída, afasta-se um 
pouco do gravador, por um certo 
receio visível 
Sente-se um pouco nervosa 
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Aula nº 18      Data: 19/1/2006      entre as 16h15 e as 17h00 
 
Entrevista individual 
 

 
Nome 

do 
aluno 

 
Postura em relação à entrevista 

 
Aspectos relevantes a ter em conta 

perante os dados recolhidos 

 
Outras observações 

 
 

Aluno V Simpática, sociável, sempre que 
nos vê, vem falar connosco 
Toda a sua atenção centrava-se 
no gravador e em responder bem 
Muito conversadora, naquele 
momento ficou mais séria e 
concentrada 

Compenetrada perante os resultados 
À vontade connosco e com o gravador 

No final da entrevista, já sem a 
presença da aluna constatámos 
que nos faltava uma pergunta, 
relevante para o estudo, fazendo-a 
posteriormente, em conversa 
informal 

Aluno D Simpática, sociável, sempre que 
nos vê, vem falar connosco 
Toda a sua atenção centrava-se 
no gravador e em responder bem 
Muito conversadora, naquele 
momento ficou mais séria e 
concentrada 

Tímida, retraída, não sendo o seu 
normal 
O gravador inibe-a 
Sente-se um pouco nervosa  

Notámos, ao longo da entrevista, 
uma atitude de negação perante o 
CCV, e manifestações do mesmo 
no seu quotidiano, incutidas pela 
mãe.  

Aluno C Simpática, sociável, sempre que 
nos vê, vem falar connosco 
Bem-disposta, desde o princípio 
até ao final da entrevista, 
sorridente, levou a entrevista mais 
na brincadeira, embora 
respondendo o que era pretendido 
 

À vontade connosco e com o gravador Reparámos, neste tipo de 
discurso, e mais individualmente, 
que sendo a que fala mais CCV 
em contextos informais, é a aluna 
que dá, oralmente, mais erros de 
concordância nominal e verbal. 
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Aula nº 19              Data: 24/1/2006-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
 
       Professora/Investigadora com três alunos 
 

- Aluno I, Aluno JA, Aluno S 
 
 
 

 
 

Discurso Metodológico 
 

 
Formal, de responsabilização, para a conclusão das tarefas anteriormente iniciadas 
Tentando gerir o tempo mediante as tarefas a concretizar 
Reflexão perante o desenho e a escrita do que é pretendido 
 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Manter os grupos pequenos, para maior concentração nas tarefas 
O sonho do Aluno I é ir para França e não voltar. Considerámos preponderante o facto do 
Aluno I e do Aluno JA representarem o CCV com uma casa de porta aberta. 
Quanto ao P, o Aluno I perguntou se era só a família que estava em Portugal ou não, dissemos 
que a opinião era dela, que fizesse como quisesse, daí ter decidido só pela que estava cá, até 
pelo facto de ter uma família grande. 
Questionámos o Aluno JA por ter representado o P através dum barco, pensando estar a 
representar uma viagem, o navegar até um ponto de chegada, mas disse-nos ser só para 
enfeitar o desenho. 
O Aluno S é mais tímido e retraído, não querendo responder directamente, dizendo apenas o 
que integrou no desenho (esboço visual do seu pensamento), após o ter executado. 
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         Data: 24/1/2006-16h15/17h15 
 
Nível Comunicativo 

 
       Professora/Investigadora com dois alunos 

 
 
 
        - Aluno L, Aluno H 
 

 
 

Discurso Metodológico 
 

 
Formal, de responsabilização, para a conclusão das tarefas anteriormente iniciadas 
Tentando gerir o tempo mediante as tarefas a concretizar 
Reflexão perante o desenho e a escrita do que é pretendido 
 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Manter os grupos pequenos, para maior concentração nas tarefas 
“Eu falo português direito, eles é que dizem que eu não sou caboverdiano.”- Aluno L 
“Mas tu comigo falas mal português. Falas é bem crioulo, e falas muito comigo, falas com todos 
os que falam crioulo.”- Aluno H 
Desenrascados, terminam as tarefas com rapidez, sempre interagindo, falando sobre tudo, 
essencialmente sobre namoradas. 
“Eu gosto de pintar as pessoas de castanho”.- Aluno H 
“As meninas é que gostam de pintar de branco, ou de rosa.”- Aluno L 
“Eu gostava de ser branco, mas não estou a dizer sempre isso.”- Aluno H 
Então explicámos-lhes que qualquer pessoa nunca está satisfeita com o que é, com o que tem, 
e que isso é normal, pois se tudo fosse perfeito, e como nós quiséssemos, a vida deixaria de 
ter sentido para ser vivida. 
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   Data: 24/1/2006-17h30/18h00 
 
Nível Comunicativo 

 
       Professora/Investigadora com dois alunos 
 
 

        - Aluno A, Aluno JO 
 
 

 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 

 
Formal, de responsabilização, para a conclusão das tarefas anteriormente iniciadas 
Tentando gerir o tempo mediante as tarefas a concretizar 
Reflexão perante o desenho e a escrita do que é pretendido 
Mais adiantados que os restantes grupos, concentrados em cumprir o estabelecido para aquele 
dia 
 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

 
Manter os grupos pequenos, para maior concentração nas tarefas 
“Eu não sou tuga, não gosto de tugas, sou racista”- frase proferida pelo Aluno JO.  
Indagámo-lo por aquela atitude racista, tentando que fundamentasse, que nos explicasse o 
porquê, até mesmo pelo facto de nós sermos “tugas”. 
Apenas respondeu-nos: “Mas tu és uma tuga simpática”. 
Embora concentrados, gostam de provocar o colega, em situações de mínima importância, 
fazendo-o reagir, em diálogos pobres (vocabulário limitado) de pergunta-resposta. 

 



 25 

 
Aula nº 20              Data: 26/1/2006-14h30/15h30 
 
Nível Comunicativo 
       Professora/Investigadora com três alunos 
 

- Aluno D, Aluno V, Aluno C 
 

 
 
 

Discurso Metodológico 
 

 
Formal, de responsabilização, para a conclusão das tarefas anteriormente iniciadas 
Tentando gerir o tempo mediante as tarefas a concretizar 
Reflexão perante o desenho e a escrita do que é pretendido 
 
 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

Manter os grupos pequenos 
Separação espacial dos alunos, para maior concentração nas tarefas 
É de notar que os alunos pintaram as caras das meninas e dos meninos com o que chamam de 
“cor de pele” e para isso pegam no lápis de cor salmão para o fazer. Referenciámos que a cor 
de pele não é sempre a mesma, e a deles nem é semelhante à cor salmão, é algo já tão 
incutido e estereotipado, que nem questionam, faz parte do seu quotidiano. Contudo, é algo 
que tem de ser mudado gradualmente, explicado e fundamentado. 
O Aluno V tenta controlar tudo em seu redor, tem uma necessidade extrema de se afirmar 
perante os outros, querendo que estes o sigam em determinados aspectos, ou no seu 
desenho, ou no que escolhe para fazer, ou de forma a escreverem como ele, dizendo: “Não é 
assim, vês como se escreve, espera, eu ajudo-te!” 
Tivemos de o separar dos restantes colegas, para que eles se concentrassem no seu trabalho. 
O Aluno V, por ter realizado tudo o que lhe pedimos, pintou a capa do Caderno de Línguas, e 
depois pedimos-lhe que escrevesse um texto em crioulo, e foi aí que ficando um pouco ansioso 
pediu logo ajuda ao Aluno C, sabendo que é o que fala mais e melhor CCV. Assim, optaram em 
falar primeiro, e depois o Aluno V transcreveu o pequeno diálogo que realizaram oralmente. 
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Aula nº 21      Data: 1/2/2006      entre as 14h30 e as 17h45 
 
Entrevista individual 
 

 
Nome 

do 
aluno 

 
Postura em 
relação à 
entrevista 

 
Aspectos relevantes a ter em conta perante os dados 

recolhidos 

 
Outras observações 

 

Aluno I Descontraído 
e concentrado 
Não fica tão 
retraído à 
nossa 
presença e à 
do gravador, 
como o seu 
colega, o 
Aluno JA.  

Explicámos-lhe as partículas “me,te,se” com exemplos concretos 
e reais, tais como: “deu-me, levo-te, cale-se”, ao que nos 
respondeu: “é como amo-te, primeiro o “a”, depois o “m”, o “o” e 
só por fim o “te”. 
Levámo-la a constatar que, por muito que se use o “u” no final de 
algumas palavras em CCV, em P não é muito usual, pois temos 
uma letra que mais fraquinha e mais suave se lê “u”. Respondeu-
nos prontamente: “é o “o” e a professora já me disse isso”, 
referindo-se à professora titular de turma, em exercícios práticos 
de sala de aula. 
Com a nossa ajuda melhorou o texto. 

 

Aluno 
JA 

Sereno e 
concentrado 

O Aluno JA escreve como fala, como vai pronunciando, 
soletrando as sílabas. O seu ritmo de escrita é mais lento, de 
forma a responder às necessidades que sente. Lê 
pausadamente, primeiro “baixinho”, para si e só depois, quando 
se sente mais seguro, lê um pouco mais alto. 
Explicámos-lhe alguns casos de leitura e de escrita: “nh, lh, ss”, e 
concretamente como se escreve: “irmã, irmão”, levando-a a 
escrever: “quando” pela nossa leitura silábica em voz alta, 
utilizando, por exemplo, expressões como: “qua como faz o 
pato”. 
Com a nossa ajuda melhorou o texto. 
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Aluno H Descontraído, 
confiante e 
concentrado 

Essencialmente transmitimos-lhe as diferenças fonológicas e 
gráficas, em exemplos concretos, dos ditongos “ai” e “ei”. 
Falámos-lhe relativamente à acentuação, que quando o “a” está 
sozinho, o acento é sempre para o lado esquerdo. 
Ainda lhe dissemos, para ter cuidado, para reflectir mais na 
escrita, pois troca duas letras, o “f” pelo “v”. 
Com a nossa ajuda melhorou o texto. 

Comentámos à professora titular 
de turma que o aluno estava a 
escrever melhor e a ter mais 
cuidado na escrita e até no 
desenho gráfico. 

Aluno L Descontraído, 
com 
dificuldades 
de 
concentração, 
em tom de 
brincadeira 

Essencialmente transmitimos-lhe as diferenças fonológicas e 
gráficas, em exemplos concretos, dos ditongos “ai” e “ei”. 
Falámos-lhe na diferença entre o som “om” e o som “ão”, tendo 
necessidade de praticar e sistematizar o caso de leitura e de 
escrita respectivo: “am,em,im,om,um”. 
Demos-lhe como exemplo a palavra “brinquei” para perceber que 
“ce” não se lê “que”. 
Por ser amigo do Aluno H, quis também saber se o seu colega 
tinha feito o mesmo e se tinha tido erros, pois sabe que ele 
escreve muito melhor. 
Com a nossa ajuda melhorou o texto. 

A professora titular de turma disse-
me que o Aluno L estava mais 
agitado, tinha tido 
comportamentos inadequados na 
sala de aula.  
Comentámos à professora titular 
de turma que o aluno estava a 
escrever melhor e a ter mais 
cuidado na escrita. 

Aluno S Retraído, 
sereno e 
concentrado 

Demonstrámos com exemplos concretos a diferença entre os 
ditongos “au e ão”. 
Explicámos-lhe as partículas “me,te,se” com exemplos concretos 
e reais, tais como: “deu-me, levo-te, cale-se”, usando o 
transmitido pelo Aluno I: “amo-te”. 
Falámos-lhe, de modo a sistematizar e a levar o aluno a reflectir 
os diversos sons que o “o” pode ter, mas também o som do 
ditongo “ou”. 
Com a nossa ajuda melhorou o texto. 

 

Aluno 
JO  

Descontraído 
e concentrado 

Demonstrou um certo receio a ler o texto, quando lhe falámos 
que era para encontrar os erros, demonstrando ter uma certa 
consciência dos mesmos. 

Como é um aluno mais velho, 
tentámos-lhe incutir a necessidade 
de relembrar as regras, no que diz 
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Falámos-lhe dos casos de leitura e de escrita: “ça,ce,ci,ço,çu”, 
dando exemplos concretos oriundos do seu texto. Também 
exteriorizámos a preocupação que ele deve ter na concordância 
de género e de número, por exemplo: “os sumos; uns sumos” e 
não “o sumo”, ou “a menina; as meninas”. 
Tentámos que relembrasse em situações futuras que o “h” é uma 
letra muda, que não se lê e portanto se quer o som “lh” deverá 
pôr antes do “h”, o “l”. 
Com a nossa ajuda melhorou o texto. 

respeito aos casos de leitura e de 
escrita, mas também à grafia de 
certas palavras, a fim de evitar o 
erro. Ainda fizemos análise 
contrastiva, do Francês para o P, 
em relação à palavra 
“champagne”, que na nossa língua 
se escreve “champanhe”. É um 
francesismo. 

Aluno A Descontraído 
e concentrado 

Explicámos-lhe o caso de leitura e de escrita: “ss” e “rr” com 
exemplos concretos retirados do seu texto, mais concretamente 
nas palavras: “morreu e passar”. 
Falámos-lhe relativamente à acentuação, que quando o “a” está 
sozinho, o acento é sempre para o lado esquerdo. 
Com a nossa ajuda melhorou o texto. 

Como é um aluno mais velho, 
tentámos-lhe incutir a necessidade 
de relembrar as regras, no que diz 
respeito aos casos de leitura e de 
escrita, mas também à grafia de 
certas palavras, a fim de evitar o 
erro. Ainda fizemos análise 
contrastiva, do CCV para o P, pois 
se em CCV se usa nalgumas 
palavras a terminação em “u”, em 
P é mais raro tal acontecer. 
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Aula nº 22                                                                 Data: 7/2/2006- 14h30 - 15h30 
 
 
Nível Comunicativo 
      Professora/Investigadora com três alunos 
 

- Aluno I, Aluno JA 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 

Tentámos que exteriorizassem, duma forma natural e até informal, se gostavam da sua cor (de 
pele), a razão ou razões pelas quais gostam mais de determinada cor, se estavam 
interessados em ter outra cor, sempre com a justificação fundamentada. E sendo de 
determinada cor, com o que é que seriam parecidos, por exemplo: “Eu sou castanho da cor do 
chocolate”. 
Tentámos obter, de forma indirecta, as razões para terem escolhido as cores dos meninos no 
seu desenho, e os motivos por não usarem outras, isto apenas em certos casos. 
O Aluno I e o Aluno JA, aquando sozinhos desempenham as suas tarefas de um modo 
concentrado e reflexivo. O Aluno I é mais extrovertido, dinâmico, sendo o Aluno JA mais 
retraído, mas quando estão juntos, o Aluno JA sente-se à vontade e o Aluno I não extrapõe o 
espaço do seu colega, respeitando-o e ao seu ritmo de trabalho. 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

Comunicação informal 
Leitura em voz alta de um texto da autoria de Luísa Ducla Soares: “Meninos de todas as cores” 
Os alunos ouviram e tentaram assimilar a ideia-chave de um texto, a importância de 
interagirmos com pessoas diferentes e como isso nos torna mais ricos, daí que o menino 
branco, na história, chega à escola, e deixa de pintar apenas meninos brancos, mas meninos 
de todas as cores, numa roda conjunta. 
Pensaram na possibilidade de serem de outras cores, e se assim fosse, como seriam, seriam 
parecidos com o quê? 
Tal como o menino da história teriam de imaginar um mundo com meninos de todas as cores. 
Preencheram alguns espaços relativos à sua história pessoal, onde nasceram, onde vivem, 
com quem vivem. 
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entre as 16h15 e as 17h15 
 
- Aluno L, Aluno H, Aluno S 

 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 

Tentámos que exteriorizassem, duma forma natural e até informal, se gostavam da sua cor (de 
pele), a razão ou razões pelas quais gostam mais de determinada cor, se estavam 
interessados em ter outra cor, dando justificações fundamentadas. Ao serem de determinada 
cor, com o que é que seriam parecidos? Por exemplo: “Eu sou castanho da cor do chocolate”. 
Tentámos obter, de forma indirecta, as razões para terem escolhido as cores dos meninos no 
seu desenho, e os motivos por não usarem outras, isto apenas em certos casos. 
O Aluno H demonstra estar mais seguro na leitura, e por esse motivo quer expor aos seus 
colegas esse aspecto que o torna confiante, consigo próprio, ou com outros.  
A aula foi dada sob nossa orientação de modo a que o Aluno L se concentrasse na realização 
das suas tarefas. Tem momentos curtos de atenção/concentração, demonstra ter baixa auto-
estima, por sentir-se inseguro consigo e com o seu desempenho, daí brincar muitas vezes, 
desviando-se do que é pretendido. 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

Comunicação informal 
Leitura em voz alta de um texto da autoria de Luísa Ducla Soares: “Meninos de todas as cores” 
Os alunos ouviram e tentaram assimilar a ideia-chave de um texto, a importância de 
interagirmos com pessoas diferentes e como isso nos torna mais ricos, daí que o menino 
branco, na história, chega à escola, e deixa de pintar apenas meninos brancos, mas meninos 
de todas as cores, numa roda conjunta. 
Pensaram na possibilidade de serem de outras cores, e se assim fosse, como seriam, seriam 
parecidos com o quê? 
Tal como o menino da história teriam de imaginar um mundo com meninos de todas as cores. 
Preencheram alguns espaços relativos à sua história pessoal, onde nasceram, onde vivem, 
com quem vivem. 
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entre as 17h15 e as 18h15 
 

- Aluno A, Aluno JO 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 
 

Tentámos que exteriorizassem, duma forma natural e até informal, se gostavam da sua cor, a 
razão ou razões pelas quais gostam mais de determinada cor, se estavam interessados em ter 
outra cor, dando justificações fundamentadas. E sendo de determinada cor, com o que é que 
seriam parecidos, por exemplo: “Eu sou castanho da cor do chocolate”. 
Tentámos obter, de forma indirecta, as razões para terem escolhido as cores dos meninos no 
seu desenho, e os motivos por não usarem outras, isto apenas em certos casos. 
Temos, por vezes, um discurso apaziguador entre os dois, por tentarem interagir, 
momentaneamente, de forma conflituosa. Têm de saber controlar melhor as suas emoções no 
espaço sala de aula. 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

Como os alunos têm mais facilidade em ler e demonstraram gosto por o fazer, leram eles em 
voz alta, dividindo o texto por dois. Continuam a demonstrar ser participativos e dinâmicos. 
Comunicação informal 
Leitura em voz alta de um texto da autoria de Luísa Ducla Soares: “Meninos de todas as cores” 
Os alunos ouviram e tentaram assimilar a ideia-chave de um texto, a importância de 
interagirmos com pessoas diferentes e como isso nos torna mais ricos, daí que o menino 
branco, na história, chega à escola, e deixa de pintar apenas meninos brancos, mas meninos 
de todas as cores, numa roda conjunta. 
Pensaram no facto de serem de outras cores, e como seriam, seriam parecidos com o quê? 
Tal como o menino da história teriam de imaginar um mundo com meninos de todas as cores. 
Preencheram alguns espaços relativos à sua história pessoal, onde nasceram, onde vivem, 
com quem vivem. 
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Aula nº 23              Data: 9/2/2006- 14h30 - 15h30 
 
Nível Comunicativo 
                  Professora/Investigadora com três alunos 
 

- Aluno D, Aluno V, Aluno C 
 
 
 
 
 

Discurso Metodológico 
 
 
 
 

Tentámos que exteriorizassem, duma forma natural e até informal, se gostavam da sua cor, a 
razão ou razões pelas quais gostam mais de determinada cor, se estavam interessados em ter 
outra cor, dando justificações fundamentadas. E sendo de determinada cor, com o que é que 
seriam parecidos, por exemplo: “Eu sou castanho da cor do chocolate”. 
Tentámos obter, de forma indirecta, as razões para terem escolhido as cores dos meninos no 
seu desenho, e os motivos por não usarem outras, isto apenas em certos casos. 

 
 

 
 

Estratégias de comunicação 
 
 
 
 

Comunicação informal 
Como os alunos têm mais facilidade em ler e demonstraram gosto por o fazer, leram eles em 
voz alta, dividindo o texto por três, sob nossa orientação, pois o Aluno V mostra ser um líder 
pouco democrático, junto aos seus colegas, e nem sempre dá espaço aos outros, querendo-se 
realçar. 
Leitura em voz alta de um texto da autoria de Luísa Ducla Soares: “Meninos de todas as cores” 
Os alunos ouviram e tentaram assimilar a ideia-chave de um texto, a importância de 
interagirmos com pessoas diferentes e como isso nos torna mais ricos, daí que o menino 
branco, na história, chega à escola, e deixa de pintar apenas meninos brancos, mas meninos 
de todas as cores, numa roda conjunta. 
Pensaram no facto de serem de outras cores, e como seriam, seriam parecidos com o quê? 
Tal como o menino da história teriam de imaginar um mundo com meninos de todas as cores. 
Preencheram alguns espaços relativos à sua história pessoal, onde nasceram, onde vivem, 
com quem vivem. 
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Aula nº 24      Data: 16/2/2006      entre as 14h30 e as 15h30 
 
Entrevista individual 
 

 
Nome 

do 
aluno 

 
Postura em 
relação à 
entrevista 

 
Aspectos relevantes a ter em conta perante os dados recolhidos 

Aluno V Descontraído, 
concentrado e 
confiante 

Explicámos-lhe as partículas “me,te,se” com exemplos concretos e reais, tais como: “deu-me, 
levo-te, cale-se”, ao que me respondeu: “é como amo-te, primeiro o “a”, depois o “m”, o “o” e 
só por fim o “te”. 
Levámo-la a constatar que, por muito que se use o “u” no final de algumas palavras em CCV, 
em P não é muito usual, pois temos uma letra que mais fraquinha e mais suave se lê “u”. 
Respondeu-nos prontamente: “é o “o” e a professora já me disse isso”, referindo-se à 
professora titular de turma, em exercícios práticos de sala de aula. 
Com a nossa ajuda melhorou o texto. 

Aluno D Sereno e 
concentrado 
Embora 
naturalmente 
extrovertido, fica 
retraído à presença 
do gravador 

O Aluno JA escreve como fala, como vai pronunciando, soletrando as sílabas. O seu ritmo de 
escrita é mais lento, de forma a responder às necessidades que sente. Lê pausadamente, 
primeiro “baixinho”, para si e só depois, quando se sente mais seguro, lê um pouco mais alto. 
Explicámos-lhe alguns casos de leitura e de escrita: “nh, lh, ss”, e concretamente como se 
escreve: “irmã, irmão”, levando-a a escrever: “quando” pela nossa leitura silábica em voz alta, 
utilizando, por exemplo, expressões como: “qua como faz o pato”. 
Com a nossa ajuda melhorou o texto. 

Cláudia Descontraído, 
concentrado 

Essencialmente transmitimos-lhe as diferenças fonológicas e gráficas, em exemplos 
concretos, dos ditongos “ai” e “ei”. 
Falámos-lhe relativamente à acentuação, que quando o “a” está sozinho, o acento é sempre 
para o lado esquerdo. 
Ainda lhe dissemos, para ter cuidado, para reflectir mais na escrita, pois troca duas letras, o 
“f” pelo “v”. Com a nossa ajuda melhorou o texto. 

 



 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: _________________________________________ 
 
Data de Nascimento: _____/_____/________ 
 
Naturalidade: ______________________________________ 
 
Nacionalidade: 
_____________________________________________ 
 
Nome do Pai: 
_____________________________________________________ 
 
Naturalidade: ______________________________________ 
 
Nacionalidade: 
_____________________________________________ 
 
Nome da Mãe: 
_____________________________________________________ 
 
Naturalidade: ______________________________________ 
 
Nacionalidade: 
_____________________________________________ 
 
 



 
3 

 
 

Tenta imaginar um mundo sem meninos de diferentes 
raças, de diferentes culturas, onde todos são iguais e têm a 

mesma língua. Faz agora o desenho. Sê criativo. 
 
 
 
 



 
4 

 
 

E agora um mundo com muitos meninos, todos eles muito 
diferentes uns dos outros, e com diferentes línguas! Todos 
eles conseguiam-se compreender e ser amigos! Já estás a 

imaginar?Boa! Agora desenha... 
 
 
 



 
5 

 

 
 
 
Pinta 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

  



 
6 

 
 
 
 
Cabo Verde 
 
Portugal 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
7 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
8 

 
 
 

Palavra em 
Português 

Palavra em 
Caboverdiano 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Palavras noutras línguas 
 
Palavra que eu conheço: ______________ 
 
Mesma palavra noutra língua diferente das anteriores: 
 
Na língua __________-  _____________________ 
 
Palavra que eu conheço: ______________ 
 
Mesma palavra noutra língua diferente das anteriores: 
 
Na língua __________-  _____________________ 
 



 
9 

 

 
 
 

Palavra em 
Português 

Palavra em 
Caboverdiano 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Palavras noutras línguas 
 
Palavra que eu conheço: ______________ 
 
Mesma palavra noutra língua diferente das anteriores: 
 
Na língua __________-  _____________________ 
 
Palavra que eu conheço: ______________ 
 
Mesma palavra noutra língua diferente das anteriores: 
 
Na língua __________-  _____________________ 



 
10 

 

 
 
 

Expressão em 
Português 

Expressão em 
Caboverdiano 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Expressões noutras línguas 
 
Expressão que eu conheço: ______________ 
 
Mesma expressão noutra língua diferente das anteriores: 
 
Na língua __________ -  _____________________ 
 
Expressão que eu conheço: ______________ 
 
Mesma expressão noutra língua diferente das anteriores: 
 
Na língua __________ -  _____________________ 
 
 
 



 
11 

 
 
 

Expressão em 
Português 

Expressão em 
Caboverdiano 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Expressões noutras línguas 
 
Expressão que eu conheço: ______________ 
 
Mesma expressão noutra língua diferente das anteriores: 
 
Na língua __________ -  _____________________ 
 
Expressão que eu conheço: ______________ 
 
Mesma expressão noutra língua diferente das anteriores: 
 
Na língua __________ -  _____________________ 
 
 



 
12 

 

 
 
 
 
Colo aqui e digo em que língua está 
 
Exemplo:  
 

   Francês 
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Bom ami pam cá dixá cusas passá um tem tchéu di frá nhôs, 

má qui cá ta bai só di ês um bês; Um pô nhâ balaî riba tchada 

cabeça n' pô ta subí pam lebá pêxe casa fidé di Mioda, tchiga 

cansado um sintá bêra porta, Lionarda mudjê di Fidé dam cafê 

cú batata assadu, dento tumá cafê um ódjâ  um navio branco li 

na pé di terra [...] 

SCHÖNEN GUTEN TAG ZUSAMMEN 

... und herzlich willkommen bei Promikatur.de, Home of the zur Kenntlichkeit 

entstellte Prominente. 

 

Sind Sie von Neid und Verbitterung zerfressen, weil Sie kein strahlendes Idol der 

Jugend sind? 

Sie sind untalentiert und/oder zu faul, um es zu Ruhm und Ehre zu bringen? 

Und wenn schon: Kommense Karikaturen kucken! Promikatur.de gibt Ihnen 

Gelegenheit, Ihre Unzulänglichkeiten mit Niedertracht zu kompensieren. Dafür ist 

die Kunst doch schließlich da. 

Cita del dia:  
 
"Enseñar a leer, sin más, no logra en la mayoría de los casos 
elevar de su situación básica de pobreza espiritual a los 
hombres que recibieron ese beneficio" (PEDRO SALINAS) 1891-
1951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15 

wrzesień-październik 2005 
Obecnie w kioskach  

W najnowszym numerze: 
Wybory 2005 - najnowsze dowcipy polityczne, wiersze, rysunki, felieton o naszej akcji "Polityku daj 

głos"  
 

Paranoja Polska - wyłuskujemy i komentujemy kolejne dziwne zdarzenia naszej rzeczywistości.  
 

Teksty satyryczne, humoreski, wiersze.  

 

FRANÇAIS POUR ENFANTS FRANCOPHONES  

PUBLIC : 
enfants francophones en âge scolaire ( entre 7 et 11ans)  

OBJECTIF :conserver le niveau de langue orale et améliorer la connaissance de la 
civilisation et culture françaises. Progresser en langue écrite et connaissances 
grammaticales.  

ORGANISATION DU COURS :  
50 mn d´activités orales interactives  
50 mn d´apprentissage du français langue maternelle écrit.  

 

Το Eκπαιδευτικό Σύστημα / Ειδική Αγωγή 
  
Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων έχει στην αρμοδιότητα της τα θέματα που αφορούν τα άτομα με 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Έχει υπό την εποπτεία της όλες τις Σχολικές Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με ηλικίες μαθητών 4-22 ετών.  
 
Tο έργο της συνεπικουρείται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), που χειρίζεται θέματα του προαναφερόμενου προσωπικού, 
καθώς και από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το οποίο είναι το 
αρμόδιο εισηγητικό όργανο για το σύνολο των θεμάτων της Ειδικής Αγωγής.  
 
 

Аналогично "Ротарианские статьи" переведены на ваши языки для вашего удобства. 

Приветствуемљ вас, неанглоязычные ротарианцы. У нас имеется 
замечательный ротаринский сайт для вас! На вашем родном языке!  

Сайт в основе своей посвящен Ротари для стран Восточной Европы и России, но 
многие интересные материалы отныне доступны для вас на португальском языке 
благодаря ротарианцам, работающим в Интеренете, и ротарианскому 
клубуљKumeauљ из Новой Зеландии. 
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Data: ____/_____/______ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Data: ____/_____/______ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Data: ____/_____/______ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Data: ____/_____/______ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Data: ____/_____/______ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Data: ____/_____/______ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Data: ____/_____/______ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Como aprendo melhor ( Assinalo com um X) 

 
 
Individualmente  
Em pares  
Em pequenos grupos  
Com todos os colegas ao mesmo tempo  
Através dos trabalhos de grupo  
Usando a minha memória  
Ouvindo  
Lendo  
Escrevendo  
Copiando do quadro  
A tomar notas  
A reflectir no que ouço  
A reflectir no que leio  
 
 
 
 
 
Através da televisão  
Através da rádio  
Com o computador  
Com cassetes  
Outro (s) ____________________________________ 
 

 

 

In Portfolio Europeu de Línguas, Ensino Básico (10-15 anos) 

Coordenação: Glória Fischer e Helena Correia 

Ministério da Educação, 2004. 
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Tenho uma ideia do que se trata  
Tenho a oportunidade de ouvir a gravação várias vezes  
Tenho que dar resposta a perguntas que foram feitas  
Tomo notas  
Posso falar com os colegas acerca do texto  
Posso desenhar aquilo que compreendi  
Posso mostrar / identificar imagens sobre aquilo que entendi  
Outro (s) _______________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguém o lê alto para mim  
Eu próprio o leio em silêncio  
Tenho hipóteses de o ler em voz alta  
Alguém me explica as palavras desconhecidas  
Tomo nota das palavras que considero importantes para a 
compreensão do conteúdo 

 

O texto vem acompanhado de boas imagens  
O conteúdo do texto me interessa  
Apreendo logo o sentido global do texto  
Tenho que encontrar a solução para uma tarefa  
Outro (s) _________________________________ 
 

 

In Portfolio Europeu de Línguas, Ensino Básico (10-15 anos) 

Coordenação: Glória Fischer e Helena Correia 

Ministério da Educação, 2004. 
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Me recordo de situações em que as ouvi  
As utilizo numa conversa  
As escrevo várias vezes  
Tomo nota de grupos de palavras relacionadas com um tema  
As escrevo em cartões e penduro no quadro  
Escrevo pequenos textos com elas  
As organizo, de memória, numa determinada ordem  
Tenho que as saber para um teste  
Outro (s) _______________________________________ 
 

 

 
 
 
 

 
 
Percebo bem a regra  
Eu próprio consigo chegar à regra  
Treino alguns exemplos  
Alguém me corrige enquanto falo  
Escrevo textos  
Outro (s) _________________________________ 
 

 

 
 
 

In Portfolio Europeu de Línguas, Ensino Básico (10-15 anos) 

Coordenação: Glória Fischer e Helena Correia 

Ministério da Educação, 2004. 

 
 
 
 
 



 
21 

 
 
Nos momentos em que falo a língua na aula  
Nos momentos em que falo a língua fora da aula  
Através da auto-avaliação  
Através dos testes  
Através de outras situações, tais como: ________________ 
____________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
Vejo o meu trabalho avaliado  
Me dizem que estou a fazer progressos  
Resolvo coisas que antes não era capaz de fazer  
Outras situações, tais como: ___________________ 
____________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 

In Portfolio Europeu de Línguas, Ensino Básico (10-15 anos) 

Coordenação: Glória Fischer e Helena Correia 

Ministério da Educação, 2004. 

 
 
 
 
 
 



 
22 

 
 

• Escrever: histórias, poemas 
• Ler textos 
• Ouvir: histórias, diálogos, canções 
• Entoar canções 
• Traduzir 
• Memorizar 
• Participar em debates 
• Desenvolver debates 
• Trabalhar no computador 
• Visualizar/ouvir vídeos 
 

1. _____________________________ 
 
2. _____________________________ 

 
3. _____________________________ 

 
4. _____________________________ 

 
5. _____________________________ 

 
6. _____________________________ 
 
7. _____________________________ 

 
8. _____________________________ 

 
9. _____________________________ 

 
10. _____________________________ 

In Portfolio Europeu de Línguas, Ensino Básico (10-15 anos) 

Coordenação: Glória Fischer e Helena Correia 

Ministério da Educação, 2004. 
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De todos os trabalhos que tens feito ou observado, escolhe alguns 
para guardar neste Caderno. 
 
Estes trabalhos poderão ser: 
 

 artigos para o jornal da escola, da turma 
 

 cartas 
 

 composições 
 

 faxes 
 

 fichas formativas 
 

 fotografias 
 

 poemas 
 

 postais 
 

 resumos 
 

 testes (sumativos) 
 

 textos produzidos em projectos de intercâmbio 
 

 trabalhos de casa 
 

 trabalhos de grupo 
 

 outros _______________________________________ 
________________________________________________ 

 
 
De tempos a tempos, poderás rever esta selecção feita e, 
eventualmente, substituir alguns dos produtos incluídos no 
Caderno das Línguas. 

In Portfolio Europeu de Línguas, Ensino Básico (10-15 anos) 

Coordenação: Glória Fischer e Helena Correia 

Ministério da Educação, 2004. 
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O Português é ____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Com o Português __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

O Português serve para _____________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

O Crioulo Caboverdiano é __________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Com o  Crioulo Caboverdiano ________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

O Crioulo Caboverdiano serve para ___________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Sonho 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

Desejo 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
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Escreve as seguintes frases/ortografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreve um texto sobre as férias de Natal 

 

    ____________________________ 
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Conjuga o verbo:  

    __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

As cores: 

 

Em Português Em Crioulo Caboverdiano 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Em Crioulo Caboverdiano                                                   Em Português 

 

 
 

 
 

Verbos:  
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 andar, ter, ser, estar, vencer, ler, dizer, falar 

 

Em Crioulo Caboverdiano 

 

 

 

Frases: 

1. Eu tenho muitos lápis na minha mochila. 

 

2. Não fales assim comigo, magoas-me demais! 

 

3. Não faças isso, te ordeno! 

 

4. Eu gosto de passear e de conhecer muitos lugares que me são novos. 

 

5. Eu vou ao cinema, e tu onde vais? 

 

6. Nem sempre o caminho certo é o mais fácil, a escolha é nossa e o futuro também! 
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O que é para ti uma língua? Consegues escrever o que para ti significa, uma língua? 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
O que é a Língua Materna, consegues explicar? 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
O que é para ti, a Língua Segunda? 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Em que língua te zangas?_________________________________ 
 
Em que língua discutes? __________________________________ 
 
Em que língua aprendes?__________________________________ 
 
Em que língua brincas?___________________________________ 
 
Em que língua perguntas?__________________________________ 
 
Em que língua respondes?__________________________________ 
 
 
Como seria um mundo, em que não pudéssemos falar nem escrever? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Completa: 
 
Eu sou __________________, pois nasci em ________________. Tenho _____anos e  
 
ando na Escola____________________. Vivo ________________, com ___________ 
 
_____________________________________________. Ando no  ____º ano e gosto  
 
muito de ___________________. No recreio_______________________________ 
 
e na sala de aula________________________.  
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Era uma vez um menino branco, chamado Miguel, que vivia numa terra de meninos brancos e 
dizia:  

É bom ser branco  

porque é branco o açúcar, tão doce  

porque é branco o leite, tão saboroso 

porque é branca a neve, tão linda.  

Mas certo dia o menino partiu numa grande viagem e chegou a uma terra onde todos os meninos são 
amarelos.  

Arranjou uma amiga, chamada Flor de Lótus que, como todos os meninos amarelos, dizia:  

É bom ser amarelo  

porque é amarelo o sol  

e amarelo o girassol  

mais a areia amarela da praia.  

O menino branco meteu-se num barco para continuar a sua viagem e parou numa terra onde todos os 
meninos são pretos.  

Fez-se amigo de um pequeno caçador, chamado Lumumba que, com os outros meninos pretos, dizia:  

É bom ser preto  

como a noite  

preto como as azeitonas  

preto como as estradas que nos levam a toda a parte.  

O menino branco entrou depois num avião, que só parou numa terra onde todos os meninos são 
vermelhos. Escolheu, para brincar aos índios, um menino chamado Pena de Águia. E o menino 
vermelho dizia: 

É bom ser vermelho  

da cor das fogueiras  

da cor das cerejas  
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e da cor do sangue bem encarnado.  

O menino branco foi correndo mundo até uma terra onde todos os meninos são castanhos. Aí fazia 
corridas de camelo com um menino chamado Ali-Bábá, que dizia:  

É bom ser castanho  

como a terra do chão  

os troncos das árvores  

é tão bom ser castanho como o chocolate. 

Quando o menino voltou à sua terra de meninos brancos, dizia:  

É bom ser branco como o açúcar  

amarelo como o sol  

preto como as estradas  

vermelho como as fogueiras  

castanho da cor do chocolate.  

Enquanto, na escola, os meninos brancos pintavam em folhas brancas desenhos de meninos brancos, 
ele fazia grandes rodas com meninos sorridentes de todas as cores.  

Meninos de todas as cores, Luísa Ducla Soares 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pensa e responde: 
 
 
Eu sou _________________________, da cor ____________________________. 
 
Para mim, é bom ser _____________________, porque____________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
 
Se tivesse sido eu a escolher seria ________________________. 
 
Gostaria de ser__________________, porque___________________________ 
 
___________________________________________________________________. 
 
E se fosse cinzento? Como seria? Seria parecido com o quê? 
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______________________________________________________________________ 
Seria roxo, da cor__________________________________ 
 
Seria verde, da cor_________________________________ 
 
Seria azul como______________________________________ 
 
Seria cor-de-rosa como_____________________________________ 
 
Seria cor-de-laranja, da cor__________________________________ 
 
Seria dourado como_________________________________ 
 
Seria prateado como_________________________________ 
 
 
Eu seria  
acima de tudo. 
E gostaria 
bem no fundo, 
pois saberia 
que de todas as cores poderia ser… 
Basta querer! 
O sonho posso comandar 
e assim sonhar! 
Ser livre e voar 
na magia de ser alguém 
no mundo de ninguém! 
 
 
 
 
    Rute Perdigão 
 
 
 
Desenha agora um mundo com meninos de todas as cores. Parece divertido? Mãos à 
obra e sê artista! 
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Adjectivos- sublinha-os consoante o que é pedido 
 
Para definires   o 
   Português  
 
ímpar    superior        vulgar           melhor 
 
inferior              pior          alegre      complicado 
 
doce           simples                triste                sério 
 
encantador              saudoso         importante    
 
interessante        melódico          harmonioso 
 
 
       
Outros que te lembres:  
 
 
 
e o Crioulo Caboverdiano  
 
 
ímpar    superior        vulgar           melhor 
 
inferior              pior          alegre      complicado 
 
doce           simples                triste                sério 
 
encantador              saudoso         importante  
 
interessante          melódico               harmonioso 
 
 
       
Outros que te lembres:  
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Cova da Moura, 2 de Janeiro de 2006 
 
 
Informamos Vossa Excelência que os trabalhos desenvolvidos com o seu educando em 
relação ao Caderno de Línguas e à Biografia Linguística, em tempo lectivo, durante os 
passados meses, bem como os que se avizinham, serão parte fundamental no processo a 
acompanhar o aluno, já que retratam a sua língua materna, o crioulo caboverdiano e a sua 
aprendizagem do Português como Língua Segunda. 
 
 
   A Professora – que os acompanha neste trabalho investigativo 
 
 
     _______________________ 
 
 
 
O Encarregado de Educação 
 
_______________________                      Tomei conhecimento 
  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
      Cova da Moura, 2 de Janeiro de 2006 
 
 
Informamos Vossa Excelência que os trabalhos desenvolvidos com o seu educando em 
relação ao Caderno de Línguas e à Biografia Linguística, em tempo lectivo, durante os 
passados meses, bem como os que se avizinham, serão parte fundamental no processo a 
acompanhar o aluno, já que retratam a sua língua materna, o crioulo caboverdiano e a sua 
aprendizagem do Português como Língua Segunda. 
 
 
   A Professora – que os acompanha neste trabalho investigativo 
 
 
     _______________________ 
 
 
 
O Encarregado de Educação 
 
_______________________                      Tomei conhecimento 
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Biografia  
Linguística      
 
 
 
 
 
Qual o teu nome: ________________________ 
 
E o teu nominho? ________________________ 
 
Data de nascimento: _____/____/_____ 
 
Local de nascimento: ___________________________________ 
 
 
Escreve aqui a tua Língua Materna e dos teus familiares. 
 
 Nome Língua Materna Local de 

Residência 
 
Aqui és tu 
 

   

Relação de 
parentesco 
contigo 

pai   

Relação de 
parentesco 
contigo 

mãe   

Relação de 
parentesco 
contigo 

   

Relação de 
parentesco 
contigo 

   

Relação de 
parentesco 
contigo 

   

Relação de 
parentesco 
contigo 

   

 
Em que línguas falas?___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Em que línguas sonhas?_________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

Faz o teu auto-retrato
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Língua 

 
Quando a uso 

 
Onde 

 
Com quem 

 
    
    
    
 
 
Que línguas conheces?___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Língua: ____________________________ 
 
Onde aprendi ( marca com um X): 
 
Em casa 
 
Na escola 
 
Em aulas particulares 
 
No Instituto de Línguas 
 
No convívio com os meus amigos 
 
Noutros locais, tais como_______________________________ 
 
 
Língua: ____________________________ 
 
Onde aprendi ( marca com um X): 
 
Em casa 
 
Na escola 
 
Em aulas particulares 
 
No Instituto de Línguas 
 
No convívio com os meus amigos 
 
Noutros locais, tais como_______________________________ 
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Língua: ____________________________ 
 
Onde aprendi ( marca com um X): 
 
Em casa 
 
Na escola 
 
Em aulas particulares 
 
No Instituto de Línguas 
 
No convívio com os meus amigos 
 
Noutros locais, tais como_______________________________ 
 
 
Que línguas gostarias de aprender? ________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Eu percebo ( marca com um X): 
 
Português 
 
Crioulo Caboverdiano 
 
Inglês 
 
Espanhol 
 
Francês 
 
Outra: _________ 
 

 
Eu falo ( marca com um X): 
 
Português 
 
Crioulo Caboverdiano 
 
Inglês 
 
Espanhol 
 
Francês 
 
Outra: _________ 

 
Eu compreendo( marca com um X): 
 
Português 
 
Crioulo Caboverdiano 
 
Inglês 
 
Espanhol 
 
Francês                                       Outra: ________ 
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In Portfolio Europeu de Línguas, Ensino Básico (10-15 anos) 

Coordenação: Glória Fischer e Helena Correia 

Ministério da Educação, 2004. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O que representa para ti o crioulo caboverdiano? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Pensa na tua Língua Materna, o Crioulo caboverdiano e em tudo o que ela te faz 
lembrar e/ou sentir. Faz um desenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que representa para ti o Português? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Agora pensa na tua Língua Segunda, o Português, e em tudo o que ela te faz 
lembrar e/ou sentir. Faz um desenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que representa para ti o Português? 
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Estás quase a chegar ao final, mas antes pensa que este círculo é a tua vida, que 
lugar ocupa o Crioulo Caboverdiano nela? Quanto mais pintado estiver o círculo, 
maior importância tem o crioulo para ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E agora, o Português? É importante para ti? Muito, pouco ou nada? Já sabes, 
quanto mais pintado estiver o círculo, maior importância tem o português para ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“As crianças de grupos minoritários têm o direito de praticar a sua cultura, 
a sua religião e a sua língua.” 
 
 
Convenção dos Direitos da Criança- Art.º 30 
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Entrevista semi-directiva ao aluno 
 
 
 
 
Há quanto tempo saíste de Cabo Verde? Andaste na escola? Com quem 

vivias? 

 

Vieste viver para que sítio de Portugal? Com quem? 

 

Contactaste com o Português em que situações? Em artigos de revista? Com 

familiares? Na escola? De viagem e/ou estadia em Portugal? 

 

Tens livros em casa? Escritos em que língua? 

 

Em que língua falas com a tua mãe? E com o teu pai? E com os teus irmãos 

mais novos? E com os teus irmãos mais velhos? 

 

Que línguas és capaz de reconhecer? Sabes dizer alguma palavra ou 

expressão?  

 

De todas as línguas com as quais contactaste qual a melhor que compreendes 

oralmente (falar)? E por escrito (escrever)? E a seguir? E a seguir? E a que 

menos compreendes? 

 

Diz 3 palavras para dizer o que mais te agrada em Crioulo Caboverdiano e em 

Português  e 3 para o que mais desagrada; o que consideras mais difícil no 

Português. 

 

Na escola, o que é que mais gostas de fazer? E menos? 

 

Achas importante aprender em Português, ou também gostarias de aprender 

na escola, na tua Língua Materna, o Crioulo Caboverdiano?  
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Sabes muito ou pouco português? 

 

Em que língua gostas mais de falar? 

 

Pensas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram em 

Portugal e falam só Português, porquê? 

 

O que pensas dos professores, ajudam-te nas tarefas e tentam que não erres? 

Levam-te a compreender porque erraste e até te explicam a possível influência 

da Língua Materna no Português? 

 

Em que situações, na escola, é que contactas com o Crioulo Caboverdiano? 

Falas no recreio com amigos/colegas? 

 

O que pensas da  tua Língua Segunda, o Português? O que pensas acerca do 

Crioulo Caboverdiano, a tua Língua Materna? 

 

Em que língua pensas? Em que língua sonhas? Em que língua contas? 
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Aula nº 17 
 

Data: 17/1/2006 
entre as 14h30 e as 16h30 

 
Aluno A- Entrevista individual 

 

 
 
 

1P- Diz-me o teu primeiro nome… 
2A- Ana// 
3P- E tens quantos anos? 
4A- 12// 
5P- 12…há quanto tempo saíste de Cabo Verde? 
6A- Um ano e tal// 
7P- Andaste na escola em Cabo Verde? 
8A- Sim// 
9P- Com quem é que vivias lá? 
10A- Com a minha tia e o meu tio// 
11P- E vieste viver para que sítio de Portugal? 
12A- Cova da Moura// 
13P- Com quem? 
14A- Com a minha mãe// 
15P- Só? 
16A- E com a minha tia// 
17P- Quando é que contactaste com o Português / quando é que tu tiveste 
acesso ao Português / a ouvir e a falar… foi em artigos de revistas? Foi com 
familiares? 
18A- Com familiares// 
19P- Lá em Cabo Verde ou cá? 
20A- Cá// 
21P- Cá/ em Portugal// Antes de vires para a escola? 
22A- Sim// 
23P- E tens livros em casa? 
24A- Tenho alguns// 
25P- Estão escritos em que língua? 
26A- Em Português // 

 
Postura em relação à 

entrevista 

 
Aspectos relevantes a ter em 

conta perante os dados 
recolhidos 

Ansiosa por este contacto 
connosco, sempre que nos vê 
pergunta se há, quando é que é 
a aula, e até nos espera junto à 
nossa sala de aula, na hora da 
saída. 
Informal, de pastilha na boca, 
sorridente. 

À vontade connosco e com o 
gravador 
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27P- Em que língua é que falas com a tua mãe? 
28A- Crioulo// 
29P- E com o teu pai? 
30A- Crioulo// 
31P- E com os teus irmãos mais novos? 
32A- Às vezes Português / às vezes Crioulo// 
33P- E com os teus irmãos mais velhos?  
34A- Só Crioulo// 
35P- Que língua é que és capaz de ver/ de as reconhecer? 
36A- Crioulo/ Português … francês/ inglês// 
37P- Diz-me lá uma palavra ou uma expressão em inglês // Qualquer coisa em 
inglês// 
38A- <ind> “five/ Tuesday” 
39P- E em francês? 
40A- “Comment tu t’appelles?” 
41P- O que é que quer dizer? 
42A- Como é que tu te chamas? 
43P- Ah/ estava a ver que não sabias… De todas as línguas com as quais 
contactaste/ qual é a língua que compreendes melhor oralmente/ isto é/ qual é 
que consegues falar melhor? 
44A- Português // 
45P- E escrever? 
46A- Português // 
47P- Só depois o Crioulo caboverdiano?! 
48A- Sim// 
49P- Diz lá três palavras para dizeres o que te agrada mais no Crioulo 
caboverdiano/ o que é que tu gostas mais nesta língua? 
50A- Falar com as minha amigas/ cantar para elas…em Crioulo / e dançar a 
música em Crioulo// 
51P- Agora diz-me três palavras para dizeres o que gostas menos no Crioulo 
caboverdiano/ o que te desagrada? 
52A- Nada// 
53P- Gostas de tudo// E em Português / o que é que tu gostas mais? 
54A- Gosto de escrever/ dançar e // passear com as minhas amigas// 
55P- E o que é que achas mais difícil em Português ? 
56A- Cantar em Português // Só// / E dançar em Português // 
57P- Dançar as músicas portuguesas…E na escola o que é que tu gostas mais 
de fazer? 
58A- Ler/ escrever e…desenhar// 
59P- E dessas três coisas/ o que é que gostas mais? 
60A- Tudo// 
61P- E o que é que gostas menos de fazer/ o que é mesmo chato? 
62A- Fazer contas// 
63P- Achas importante aprender em Português ? 
64A- Acho// 
65P- Gostarias de aprender na escola/ na tua Língua Materna/ o Crioulo 
Caboverdiano? 
66A- Sim// 
67P- Em que língua gostas mais de falar? 
68A- Em Crioulo e em Português // 
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69P- Mas das duas qual é que gostas mais de falar// 
70A- Em Português // 
71P- Pensas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram em 
Portugal e que só falam o Português ? 
72A- Tenho// 
73P- Porquê? 
74A- Porque eu só falo em Crioulo e eles nasceram aqui//  
75P- O que achas dos professores… eles ajudam-te nas tarefas? 
76A- Sim// 
77P- Ajudam-te a não errar? 
78A- Sim// 
79P- E eles explicam-te porque é que tu erraste? 
80A- Às vezes// 
81P- E já falaram que aquele erro pode ter influência do Crioulo? 
82A- Já// 
83P- Na escola/ em que situações é que contactas com o Crioulo 
caboverdiano? Onde é que tu falas ou ouves o Crioulo? 
84A- Às vezes dentro da sala com as minhas amigas e fora da sala// 
85P- E no recreio? 
86A- Sim// 
87P- Na sala de aula…já pensaste que a professora não compreende o Crioulo 
caboverdiano?! 
88A- Ela sabe que a gente está a falar <ri-se com ar reguila>… Ela diz: “Fala 
Crioulo que eu não estou entendendo nada”// 
89P- E tu fazes de propósito? 
90A- Faço// 
91P- �azinha… <respondo-lhe também com ar maroto> O que é que pensas 
da Língua segunda/ o Português ? / Se eu dissesse o Português  é… como é 
que acabavas? 
92A- Lindo… 
93P- Lindo/ e mais? 
94A- Ahm… não sei// 
95P- E o Crioulo caboverdiano? O Crioulo cabo verdiano é… 
96A- Bonito// 
97P- Mais? 
98A- Engraçado… 
99P- Porque é que tu disseste que o Crioulo é engraçado e o Português  não o 
disseste/ consegues explicar? 
100A- Não// 
101P- O que é que achas que é diferente entre o Crioulo caboverdiano e o 
Português ? 
102A- Algumas coisas// 
103P- Algumas palavras?! 
104A- Sim// 
105P- E onde é que estas línguas são mais diferentes? 
106A- A falar/ a dizer uma coisa// 
107P- Em que língua é que tu pensas? 
108A- Crioulo// 
109P- Em que língua sonhas? 
110A- Crioulo// 
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111P- E em que língua é que tu contas? 
112A- Às vezes em Crioulo/ outras vezes em Português // 
113P- Já acabámos// Gostaste? 
114A- Sim// 
115P- Foi difícil? 
116A- Não// 
117P- Ah! Obrigada// 
 
07:09 minutos 
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Aula nº 18 
 

Data: 19/1/2006 
entre as 16h15 e as 17h00 

 
Aluno C- Entrevista individual 
 

 
Postura em relação à 

entrevista 

 
Aspectos relevantes a 

ter em conta perante os 
dados recolhidos 

 
Outras observações 

 
 

Simpática, sociável, 
sempre que nos vê, 
vem falar connosco. 
Bem-disposta, desde o 
princípio até ao final da 
entrevista, sorridente, 
levou a entrevista mais 
na brincadeira, embora 
respondendo o que era 
pretendido. 
 

À vontade connosco e 
com o gravador 

Reparámos, ao longo 
das sessões, e mais 
individualmente, que 
sendo a que fala mais 
CCV em contextos 
informais, é a aluna que 
dá oralmente mais erros 
de concordância nominal 
e verbal. 

 
1P- Então diz lá o teu 1º nome? 
2C- Cláudia// 
3P- Quantos anos tens? 
4C- 9// 
5P- Há quanto tempo saíste de Cabo Verde? / Tinhas quantos anos? 
6C- Vim com 6 anos// 
7P- Vieste com 6 anos e andaste lá na escola? 
8C- Sim// 
9P- Na creche ou mesmo na escola primária? 
10C- Na creche// 
11P- Como era a creche? 
12C- A creche / não sei // 
13P- A creche era uma casa grande ou pequena// 
14C- Grande <ri-se> 
15P- Grande?! E tinha muitos materiais/ muitos livros/ muitas coisas/ tinha ? 
16C- Tinha// 
17P- Gostavas muito das pessoas/ dos colegas? 
18C- Sim// 
19P- Eram muitos ou poucos ? Quantos meninos é que havia/ lembras-te? 
20C- Não// 
21P- Eram como aqui ou mais?! 
22C- Havia mais// 
23P- E agora/ Vieste viver para que sítio de Portugal? / Quando vieste para 
Portugal/ vieste para onde? 
24C- Ahm /perto da <ind> Seca 
25P- E é na Cova da Moura/ na Buraca? 
26C- Cova da Moura// 
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27P- Com quem é que vieste? 
28C- Vim com a minha mãe// 
29P- Mais ninguém? 
30C- Com o meu pai e o meu tio/ o meu irmão ficou lá// 
31P- Então e o irmão mais novo? 
32C- Também em Cabo Verde/ a minha mãe vai mandar vir buscar// 
33P- Então e o Zedani <irmão mais novo/ aluno da investigadora/ que sabia da 
situação>? 
34C- Veio em Outubro// 
35P- De Cabo Verde? 
36C- <a aluna acena afirmativamente com a cabeça> 
37P- Só depois é que veio viver contigo… ah! 
38C- <a aluna sorriu> 
39P- Quando é que tu começaste a contactar com o Português/ a ouvir falar 
/ou mesmo a falar e a escrever Português? // Começaste a ver em artigos de 
revista/ começaste a falar com os teus familiares? Ou na escola? 
40C- Na escola// 
41P- E com os familiares? 
42C- Sim! 
43P- Já tinhas ouvido falar? 
44C- Sim// 
45P- E agora em casa tens livros? 
46C- Tenho// 
47P- E estão escritos em que língua? 
48C- No Português// 
49P- Em mais alguma língua ou só em Português? 
50C- Em Cabo Verde// 
51P- Em crioulo? 
52C- <a aluna acena afirmativamente com a cabeça> 
53P- Em que língua é que falas com a tua mãe? 
54C- Às vezes em Português/ às vezes em Crioulo// 
55P- E com o pai? 
56C- Português// 
57P- Só Português? / O pai é português? 
58C- Cabo Verde// 
59P- Caboverdiano? 
60C- <a aluna acena afirmativamente com a cabeça> 
61P- E com os teus irmãos mais novos/ falas em Português / em Crioulo? 
62C- Com a minha irmã falo com o Português/ com o meu irmão falo Crioulo// 
63P- E com o Zedani? 
64C- Falo em Crioulo// 
65P- Diz-me lá/ que línguas é que tu és capaz de reconhecer/ de dizer que a 
língua é tal/ Sabes o Português / o Crioulo Caboverdiano / mais? 
66C- Francês e Brasil// 
67P- No Brasil fala-se português// / E inglês? O que é que sabes? 
68C- Ahh! // Eu não sei falar// 
69P- E se eu disser: “I love you”/ o que é que quer dizer? 
70C- Amor// 
71P- Em Francês/ sabes dizer alguma coisa? 
72C- Em Francês ?! / “Comment tu t’appelles ?” 
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73P- O que é que quer dizer ? 
74C- Como tu te chamas? 
75P- Agora/ De todas as línguas com as quais tu contactaste qual é a que 
compreendes melhor oralmente? / Qual é a que consegues falar melhor? 
76C- Cabo Verde// 
77P- Crioulo// E escrito? Qual é a que consegues escrever melhor? 
78C- Português// 
79P- Diz-me três palavras para dizer o que mais te agrada em Crioulo 
Caboverdiano/ o que é que tu gostas mais no Crioulo? 
80C- Crioulo… <fica atrapalhada com a resposta/ não sabendo muito bem o 
que se pretende> 
81P- Três coisas que te façam lembrar o Crioulo? 
82C- As minha família/ o meu avô que já morreu e os avôs que já / também tão 
lá em Cabo Verde//  
83P- Então e quando eu te falo em Português/ o que é que te faz lembrar? 
84C- O meu primo/ a minha tia e o meu tio// O meu tio tá em Cabo Verde// 
85P- Agora/ diz-me aprender em Português/ é importante? 
86C- É! 
87P- E em Caboverdiano? 
88C- Sim! 
89P- Na escola o que é que tu gostas mais de fazer? 
90C- Estudar/ ler e fazer os trabalhos de casa// 
91P- E menos? 
92C- Não brincar/ não fazer muito barulho e não falar mal// 
93P- Achas que sabes muito ou pouco Português? 
94C- Muito// 
95P- Em que língua é que gostas mais de falar? 
96C- Em crioulo// 
97P- Pensas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram em 
Portugal e só falam Português? 
98C- Sim// 
99P- Porquê? 
100C- São melhores amigos// 
101P- Mas achas que têm mais dificuldade que tu na escola ou és tu que tens 
mais dificuldade? 
102C- Tenho mais dificuldade// 
103P- Porquê?! / Por causa do Crioulo? 
104C- É// 
105P- Lembras-te muitas vezes das coisas em crioulo? 
106C- Sim! 
107P- E fazes confusão? 
108C- Faço <ri-se> 
109P- Depois a escrever erras? É?! 
110C- É// 
111P- O que é que tu pensas dos professores/ achas que eles te ajudam nas 
tarefas?/ Ajudam-te na sala de aula? 
112C- Sim// 
113P- Tentam que tu não erres? 
114C- Tentam// 
115P- E já te explicaram porque é que tu erraste? 
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116C- hum hum/ sim 
117P- Disseram que às vezes esse erro tem a ver com o Crioulo? 
118C- Sim// 
119P- Em que situações na escola é que tu contactas com o Crioulo 
Caboverdiano? Onde é que tu falas e ouves Crioulo? 
120C- Ouço / Ouvo// 
121P- Ouves quando? 
122C- Às vezes// 
123P- Onde? 
124C- Em casa// 
125P- Na escola?! 
126C- No recreio// 
127P- E na sala de aula? 
128C- Não! / Eu não falo Crioulo na sala de aula <levanta o tom de voz> 
129P- Eu já ouvi dizer que falas algumas coisas em crioulo… 
130C- Eu?! <fica surpresa> 
131P- Assim/ de vez em quando não falas? 
132C-  <fica a pensar> 
133P- Falas/ não é?! 
134C- hum <acena afirmativamente com a cabeça> 
135P- Mas baixinho? 
136C- Sim <ri-se com ar maroto> 
137P- Mas porquê? 
138C- Eu não quero que a professora se zangue comigo// 
139P- Porque não percebe… / Temos de respeitar os outros que não sabem// 
140C- <acena afirmativamente com a cabeça> 
141P- O que é que tu pensas da Língua Segunda/ o Português? / Se eu te 
disser o Português é… Como é que tu respondias? 
142C- Melhor// 
143P- E o Crioulo Caboverdiano é… 
144C- <ri-se> Pior// 
145P- Em que língua é que tu pensas/ quando pensas nalguma coisa? 
146C- Eu penso em Língua Portuguesa// 
147P- Português?! Quando estás a responder às perguntas de um texto/ 
quando estás a pensar na resposta/ pensas em que língua? 
148C- Português// 
149P- Em que língua é que sonhas? 
150C- Crioulo// 
151P- Quando estás a sonhar com pessoas/ falam em crioulo? 
152C- Sim// 
153P- E em que língua é que contas? Quando estás a resolver os problemas 
matemáticos contas em quê? 
154C- Em Português// 
155P- E não sabes contar os números de 1 a 10 em Crioulo? 
156C- Não// 
157P- Não sabes?! 
158C- Eu esqueci / aqui na escola não falam// 
159P- Mas diz-me qualquer coisa em crioulo e depois dizes o que é? 
160C- // <pensa nalgo> Eu esqueci tudo// 
161P- Por exemplo diz lá eu vou à escola… 
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162C- “A mi ta va escola”// <ri-se> 
163P- Se eu disser amanhã não há aulas// 
164C- “Amanhã ta ka aulas”// <ri-se> 
165P- Eu não sei qual é a tua língua// 
166C- “A mi na sei kal é tua língua”// 
167P- Obrigada / Vamos acabar// 
 

10:11 minutos
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Aula nº 18 
 

Data: 19/1/2006 
entre as 16h15 e as 17h00 

 
Aluno D- Entrevista individual 
 

 
Postura em relação à 

entrevista 

 
Aspectos relevantes a 

ter em conta perante os 
dados recolhidos 

 
Outras observações 

 
 

Simpática, sociável, 
sempre que nos vê, 
vem falar connosco. 
Toda a sua atenção 
centrava-se no 
gravador e em 
responder bem. 
Muito conversadora, 
naquele momento ficou 
mais séria e 
concentrada. 

Tímida, retraída, não 
sendo o seu normal. 
O gravador inibe-a. 
Sente-se um pouco 
nervosa.  

Notámos, ao longo da 
entrevista, uma atitude 
de negação perante o 
CCV, e manifestações 
do mesmo no seu 
quotidiano, incutidas 
pela sua mãe. 

 
1P- Ora diz-me lá o teu 1º nome? 
2D- Débora// 
3P- Quantos anos é que tens? 
4D- 10// 
5P- Há quanto tempo saíste de Cabo Verde? / Tinhas quantos anos? 
6D- Acho que tinha 2// <demonstra não ter muito conhecimento sobre esse 
assunto/ fica um pouco atrapalhada> 
7P- Não andaste lá na escola?! 
8D- Não! 
9P- Em Cabo Verde/ com quem é que vivias? 
10D- Com a minha mãe/ os meus irmãos/ com o meu pai/ o meu avô e as 
minhas tias// 
11P- E vieste viver para que sítio de Portugal? 
12D- Aqui mesmo em Portugal// 
13P- Sim mas em que sítio?  
14D- Aqui / na Buraca// 
15P- Cova da Moura ou Buraca mesmo? 
16D- Buraca// 
17P- E com quem  é que vieste viver? 
18D- Com a minha mãe/ 
19P- Mais alguém? 
20D- Não// 
21P- Quando contactaste com o Português foi em artigos de revista/ com os 
familiares ou só na escola? 
22D- Foi com a mãe da minha vizinha que é a minha ama/ com a minha 
madrinha e na escola// 
23P- Em casa tens livros? 
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24D- / Tenho / alguns// 
25P- E estão escritos em que língua? 
26D- Português// 
27P- Só? E não tens em crioulo/ nem inglês? Em espanhol? Em russo? 
28D- Não! <ri-se> 
29P- Em que língua é que tu falas com a tua mãe? 
30D- Português// 
31P- Com o teu pai não vives/ não é? 
32D- Não// 
33P- E com os teus irmãos mais novos/ vives? 
34D- Só com o meu irmão// 
35P- E é mais novo ou mais velho? 
36D- É mais novo// 
37P- Falas com ele em que língua? 
38D- Português// 
39P- De todas as línguas que existem no mundo/ e são muitas/ quais é que tu 
és capaz de reconhecer/ de dizer que é… Para além do Português e do Crioulo 
Caboverdiano// 
40D- <demonstra ficar um pouco pensativa/ pois não se lembra de mais 
nenhuma e fica-me a olhar espantada e acena negativamente com a cabeça> 
41P- Não acredito! Nem inglês/ nem francês/ nem espanhol?! 
42D- Inglês// 
43P- Ah inglês sabes/ então diz-me lá alguma coisa nesta língua// 
44D- // Alguma coisa?! 
45P- Sim/ pode ser qualquer coisa que te lembres// 
46D- “My name is Débora”// 
47P- De todas as línguas com as quais tu contactaste/ qual é a que sabes 
escrever melhor? 
48D- Português// 
49P- E falar? 
50D- Português/ falo e escrevo mais ou menos// 
51P- E crioulo? 
52D- Não! <nega com grande ênfase> 
53P- Não sabes falar nada em crioulo? 
54D- Não! 
55P- E escrever? Nem pensar?! <ri-se> 
56D- Não! 
57P- Agora diz-me três palavras para dizeres o que te agrada mais em Crioulo 
Caboverdiano// O que é que gostas mais em Crioulo Caboverdiano? / Ou três 
coisas que te façam lembrar o Crioulo// 
58D- // Tudo// 
59P- E o Português? / Esta língua o que é que te faz lembrar? // Quando eu 
falo em Português/ pensas em quê? 
60D- Portugal// 
61P- O país// Muito bem// E mais? 
62D- // Não sei// 
63P- Agora… Na escola o que é que tu gostas mais de fazer? 
64D- De fazer Matemática/ Língua Portuguesa/ Estudo do Meio e contas// 
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65P- E o que é que gostas de fazer menos? 
66D-Não gosto de bater nas pessoas/ que as pessoas me empuram e que eles 
me batam// 
67P- Achas importante aprender em Português ou também gostarias de 
aprender na escola em Crioulo Caboverdiano? 
68D- Sei lá// Eu gostaria mas / 
69P- Achas importante aprender em Português? 
70D-Sim// 
71P- Então gostarias de aprender em Crioulo/ mas… O que é que há? 
72D- Gostaria // Mas a minha mãe não me deixa aprender// 
73P- Quer que tu aprendas em Português? 
74D- Não deixa/ porque tenho de aprender português para vir para a escola e a 
professora não deixa falar em Crioulo// 
75P- E porque é que ela não deixa falar em Crioulo?/ Será por não saber? 
76D- Sim// 
77P- Pois/ e depois não percebia// Então diz-me lá achas que sabes muito ou 
pouco Português? 
78D- Pouco// 
79P- Em que língua é que tu gostas mais de falar? 
80D- Português e inglês// 
81P- Ai/ inglês gostas?! E pensas que tens mais dificuldade que os teus 
colegas que nasceram em Portugal e que falam só Português? 
82D- Sim// 
83P- E sabes porquê? 
84D- Sei// Porque não nasci cá e só aprendi Português quando vim para aqui// 
85P- O que pensas dos professores? 
86D- Dos professores?! 
87P- Ajudam-te nas tarefas? 
88D- Mais ou menos// 
89P- Às vezes a escrever erras? 
90D- Às vezes erro// 
91P- Achas que eles tentam que tu não erres? A professora tenta que tu não 
erres? 
92D- Sim// 
93P- E já explicou porque é que tu erraste/ porque é que deste aquele erro? 
94D- Não// 
95P- Nunca te explicou?! Por exemplo que um erro/ às vezes/ pode estar 
relacionado com o Crioulo/ a influência em palavras que depois terminam em “i” 
e em “u”… 
96D- Não// 
97P- Em que situações na escola é que tu contactas com o Crioulo na escola? 
Que falas Crioulo?/ Ou que ouves Crioulo? 
98D-//hum// 
99P- Baixinho nunca ouviste/ a Cláudia a falar na sala? 
100D- //a Cláudia/ a Vânia/ a Dulce// 
101P- Algumas meninas falam/ mas falam baixinho/ só assim algumas coisas 
102D- <int//> Não! Falam alto! 
103P- E tu respondes em Crioulo? 
104D- Não// 
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105P- Só em Português?! Hum… // E o que é que tu pensas da tua Língua 
Segunda/ o Português? /Se eu dissesse o Português é… como é que tu 
acabavas? 
106D- É bom// / 
107P- Mais alguma coisa? 
108D- Não! 
109P-O Crioulo Caboverdiano é… 
110D- Também é bom// 
111P- São iguais? 
112D- Sã<int//>Não! O Crioulo é diferente do Português/ o crioulo tem de se 
falar com / 
113P- Diz… 
114D- O Crioulo é muito difícil/ é mais difícil que o Português!  
115P- Porque é que dizes isso? 
116D- Porque o Crioulo é muito // chato// Português não/ Português tem de/ é 
só dizer palavras que coiso <int//>mas Crioulo falo uma coisa para dizer// 
117P- Em que línguas é que tu pensas/ quando estás a pensar/ pensas em que 
língua? 
118D- Português// 
119P- E em que línguas é que tu sonhas? 
120D- // Português e inglês// 
121P- Nos sonhos/ quando sonhas com alguém/ as pessoas falam entre elas/ 
em que língua? 
122D- Português// 
123P- Quando tens de fazer uns cálculos em Matemática/ contas em que 
língua? 
124D- Português// 
125P- Está tudo// Obrigada// 
 
 
09:21 minutos 
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Aula nº 17 
 

Data: 17/1/2006 
entre as 14h30 e as 16h30 

 
Aluno H- Entrevista individual 
 

 
Postura em 
relação à 
entrevista 

 
Outras observações 

 
 

Postura séria, mas 
informal, responde 
com convicção e 
tenta dar o seu 
melhor, concentra-
se nos resultados. 

Falou ao seu colega, o aluno L, 
da experiência, partilhando as 
suas emoções perante as 
perguntas efectuadas em relação 
ao P e ao CCV. 

 
 
 
1H- Hugo// 
2P- Tens quantos anos? 
3H- 8// 
4P- Há quanto tempo saíste de Cabo Verde? / Tinhas quantos anos? 
5H- 1 ano// 
6P- Então nunca andaste numa escola em Cabo Verde?! 
7H- Não <ri-se> 
8P- E com quem é que vivias lá? 
9H- A minha mãe/ os meus irmãos/ os meus primos/ as minhas primas/ o meu 
tio/ a minha tia/ a minha madrinha// 
10P- Ah/ muita gente/ vivias com muita gente! Depois vieste para que sítio de 
Portugal? 
11H- Primeiro vim para a Cova da Moura// 
12P- E agora? 
13H- Vim para a Buraca// 
14P- E com quem é que vieste viver? 
15H-Hã?! 
16P- Vieste com a mãe/ com o pai… 
17H- com a mãe? 
18P- Só com a mãe?!/ E com os manos? 
19H- <o aluno acena negativamente com a cabeça> 
20P- Não?!Então só com a mãe… os dois amigos! 
21H- <sorri com ar doce> 
22P- Quando contactaste com o Português/ a falar/ a escrever/ foi onde? 
Começaste a ver em artigos de revistas/ a falar com familiares ou foi só na 
escola? 
23H- Foi na casa da minha tia// 
24P- Foi mesmo a tia que ensinou? 
25H- A tia/ a prima e o tio// 
26P- Então vieste bem preparado/ não foi! 
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27H- <acena afirmativamente com a cabeça>/ Foi 
28P- Em casa tens livros? 
29H- Tenho// 
30P- Estão escritos em que língua? 
31H- Uns em Português/ outros em espanhol/ alguns em italiano e em inglês// 
32P- Em que língua falas com a tua mãe? 
33H- Às vezes falo em Português/ às vezes costumo falar em Crioulo// 
34P- E com o teu pai/ chegas a falar com ele ao telefone? Em que língua? 
35H- Português// 
36P- E com os teus irmãos mais novos? 
37H- Falo crioulo// 
38P- E com os irmãos mais velhos? 
39H- Crioulo// 
40P- De todas as línguas quais é que és capaz de reconhecer?/ De dizer esta 
é…/ Para além do Português e do Crioulo… 
41H- Inglês/ só inglês// 
42P- E diz lá uma palavra em inglês? 
43H- “Book”// 
44P- “Book” é o quê? 
45H- Livro// “Pencil” é lápis// hamm/ “Sckool”// 
46P- É escola// 
47H- “one two three four five six//” 
48P- “seven”// 
49H- “seven eight nine ten”// 
50P- Muito bem! De todas as línguas com as quais contactaste qual é a que 
compreendes melhor oralmente/ que falas melhor? 
51H- Crioulo// 
52P- E na escrita?/ A escrever? 
53H- Português// 
54P- Diz lá três palavras para dizer o que mais te agrada/ o que é que gostas 
mais em Crioulo Caboverdiano// 
55H- A falar?! 
56P- Pode ser// 
57H- Algumas palavras têm graça <ri-se> quando era pequeno fazíamos jogos 
de palavras que tinham graça… 
58P- Isso faz-te lembrar… e mais? O que é que gostas mais no Crioulo 
caboverdiano?  
59H- Jogar computador com o meu irmão// 
60P- Tinhas jogos em crioulo?! 
61H- <acena afirmativamente com a cabeça> 
62P- Ai que bom! 
63H- Só que eu tenho o computador é para estudar// 
64P- E o que é que gostas menos em Crioulo Caboverdiano? 
65H- Se calhar a continuar a estudar/ a ler livros e esqueci-me de brincar na 
rua/ de ir p’ra água/ não sei//  
66P- Em Português/ o que é que gostas mais? 
67H- Gosto de Playstation/ game boy/ computador// 
68P- Tudo em Português?! 
69H- Tudo// 
70P-E o que é que gostas menos em Português? 
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71H- Ficar na cama/ ver filmes/ de toda a hora brincar na rua// 
72P- O que é que achas/ consideras mais difícil no Português? 
73H-O mais difícil é//a Matemática 
74P- Na Matemática são mais os problemas… Leres o problema e saberes 
qual é a operação/ é por aí? 
75H- Não são os problemas… é mais a Matemática// 
76P- Mas depende das palavras/ Não é a toda a hora?!/ Depende das palavras 
que usas? 
77H- <concorda fazendo o movimento afirmativo com a cabeça> 
78P- Na escola o que é que tu gostas mais de fazer? 
79H- Gosto de estudar/ brincar com os meus colegas/ jogar jogos… 
80P- E menos? 
81H- Estar a bater nos colegas/ empurrar os colegas/ lhes fazer mal// 
82P- Hum! Achas importante aprender em Português?/ É importante/ para ti/ 
aprender em Português? 
83H- É// 
84P- E gostarias de aprender/ na escola/ em Crioulo Caboverdiano/ a tua 
Língua Materna?/ Gostarias? 
85H- Sim// 
86P- E sabes muito ou pouco Português? 
87H- Não assim muito// 
88P- Não é muito/ nem é pouco/ é assim no meio?! 
89H- Costumo ter erros a falar de vez <int> a falar Português/// 
90P- É mais para o muito? 
91H- Mais ou menos// 
92P- Em que língua gostas mais de falar? 
93H- Inglês// 
94P- Pensas que tens mais dificuldades que os teus colegas que nasceram em 
Portugal e que só falam o Português?/ Tens mais dificuldade do que eles? 
95H- Tenho// 
96P- E porquê?/ Por causa do Crioulo?!Sim?! 
97H- Sim// 
98P- O que é que pensas dos professores/ eles ajudam-te nas tarefas? 
99H- Ajudam// 
100P- E tentam que não erres? 
101H- Tentam <ri-se>// 
102P- E explicam porque é que erraste? 
103H- Explicam// 
104P- E já explicaram alguma vez que esse erro pode ter a ver com o Crioulo?/ 
Com a tua Língua Materna? 
105H- Já// 
106P- Na escola/ em que situações é que tu contactas com o Crioulo 
Caboverdiano?/ Em que situações é que falas Crioulo? 
107H- Costumo às vezes falar Crioulo na sala <conta uma situação> 
108P- E no recreio? 
109H- Falo Crioulo com os meus colegas e falo Português com os que não 
percebem// 
110P- Muito bem! O que é que pensas da tua Língua Segunda/ o Português? 
111H- Que é a melhor!// Uma língua que tenho de aprender mais/ porque ainda 
não sei tudo// 
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112P- E o que é que pensas do Crioulo Caboverdiano? 
113H- Penso que é/ <ficou confuso> <ind> Costumo ir à água… 
114P- Quando tu pensas/ Pensas em que língua? 
115H- Português// 
116P- Em que língua é que tu sonhas? 
117H- Português// 
118P- Em que língua é que tu contas/ quando estás a fazer os cálculos? 
119H- Às vezes em Crioulo/ inglês/ e às vezes em Português// 
120P- já sabes também os números em inglês// Muito bem/ já estamos! 
Obrigada// 
 
09:17 minutos 
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Aula nº 17 
 

Data: 17/1/2006 
entre as 14h30 e as 16h30 

 
Aluno I- Entrevista individual 
 

 
Postura em relação à 

entrevista 

 
Aspectos relevantes a ter em 

conta perante os dados 
recolhidos 

Ansiosa por este contacto 
connosco, sempre que nos vê 
pergunta se há, quando é que é 
a aula, e até nos espera junto à 
nossa sala de aula, na hora da 
saída 
 

Compenetrada perante os 
resultados 
À vontade connosco e com o 
gravador 

 
 
 
1P- Diz-me o teu primeiro nome// 
2I- Iuly 
3P- Estás aqui na Cova da Moura/ na escola// Tens quantos anos? 
4I- 8 
5P- Há quanto tempo saíste de Cabo Verde? 
6I- Ahm Não sei// 
7P- Não sabes?! 
8I- Não sei 
9P- Tinhas quantos anos? / Lembras-te? 
10I- Acho que era 3// 
11P- 3? E andaste lá na escola? / Andaste nalguma escola? 
12I- / Não 
13P- E com quem vivias em Cabo Verde? 
14I- Com a minha mãe/ com a minha irmã/ com os meus irmãos// 
15P- E vieste viver para que sítio de Portugal? 
16I- Cova da Moura// 
17P- E vieste viver com as mesmas pessoas? 
18I- Não// 
19P- Então vieste viver com quem? 
20I- Com a minha avó// 
21P- Então o resto da família está lá? 
22I- Sim// 
23P- E / Quando começaste a contactar com o Português / com esta língua/ 
quando começaste a falar? Quando começaste a ver o Português / esta língua/ 
em artigos de revista? Com os familiares que falavam Português / ou só na 
escola? 
24I- Só na escola// 
25P- Nunca vieste para Portugal antes/ foi só aos 3 anos? // Tens livros em 
casa? Estão escritos em que língua? 
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26I- Português  e Caboverdiano// 
27P- Português  e Caboverdiano?! Que tipo de livros em Caboverdiano? 
Sabes? 
28I- ahm não// 
29P- Contos?! // Não sabes? 
30I- Não// 
31P- Em que língua falas com a tua mãe? 
32I- Português // 
33P- E com o teu pai? 
34I- Com o meu pai não falo// 
35P- E com os teus irmãos mais novos? 
36I- Às vezes falo Português / às vezes falo Crioulo// 
37P- E com os teus irmãos mais velhos? 
38I- Com os mais velhos / ah / pode ser / eu falo Português // 
39P- Só? 
40I- <abana afirmativamente com a cabeça> 
41P- Ok! E que outras línguas és capaz de reconhecer? Que outras línguas é 
que olhas e já sabes quais são? 
42I- Caboverdiano// 
43P- Mais? 
44I- / Francês// 
45P- Francês?! 
46I- Em Francês sei dizer “Bonjour”// 
47P- O que é que quer dizer? 
48I- Bom dia// 
49P- Mais// / Em Inglês/ sabes? 
50I- Não// 
51P- Mais alguma? 
52I- Não! 
53P- Que outras línguas com as quais contactaste/ que leste ou que ouviste/ 
qual é a que consegues falar melhor/ oralmente? 
54I- Crioulo// 
55P- E por escrito/ escrever? 
56I- Português // 
57P- Ahm// Agora queria que me dissesses três palavras para dizer o que te 
agrada mais/ o que gostas mais em Crioulo Caboverdiano// 
58I- // O que eu gosto mais? 
59P- Sim// / Se eu dissesse escolhe três palavras para falar sobre o Crioulo 
Caboverdiano/ quais é que escolhias?  
60I- Está bem // 
61P- Ahm/// Diz lá essa expressão em Crioulo caboverdiano// 
62I- “Tude Derêtu”// 
63P- Isso é uma expressão em Crioulo/ agora outra expressão que pode ser 
em Crioulo ou em Português / para tu dizeres o que gostas mais no Crioulo 
caboverdiano//  
64I- <a aluna mexe-se na cadeira enquanto pensa/ demonstrando estar um 
pouco agitada/ por não saber responder> 
65P- O que é que te faz lembrar o Crioulo? 
66I- /Ahm faz-me lembrar// 
67P- Diz// 
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68I- Faz-me lembrar Cabo Verde// 
69P- Está bem/ vá mais// // E o que é que gostas menos? Não há nada que 
não gostes no Crioulo/ gostas de tudo/ não tens dificuldade em nada? 
70I- <abana a cabeça negativamente/ demonstrando que gosta de tudo no 
Crioulo> 
71P- E em Português / o que é que gostas mais? 
72I- A língua// 
73P- O Português  é uma língua// O que é que gostas mais nessa língua? 
74I- / Gosto de falar// 
75P- E no Crioulo/ não gostas de falar? 
76I- Também// 
77P- E de escrever/ só escreves em Português ? 
78I- Sim/ às vezes engano-me no trabalho de casa/ quando é para fazer/ faço 
tudo em Crioulo// 
79P- Oh! 
80I- E depois a minha irmã manda-me apagar e me dá assim <demonstra o 
acto de dar uma palmada>// 
81P- Então tens a ajuda da irmã? 
82I- <int> Às vezes ela não está// 
83P- E então colocas as palavras em Crioulo/ fazes confusão// Ai/ afinal é em 
Português / tenho de fazer em Português !/ E o que é que achas mais difícil em 
Português ? Se calhar os trabalhos de casa/ pois fazes confusão com o 
Crioulo? 
84I- <abana afirmativamente a cabeça> 
85P- E mais? 
86I- Mais // 
87P- O que é que achas mais difícil fazer em Português ? 
88I- Para fazer? 
89P- Sim// 
90I- Contas// 
91P- Mas isso é Matemática/ podes é ter dificuldade em ler os problemas? 
92I- Gosto de ler// 
93P- Mas consegues perceber o problema/ qual é a operação? 
94I- Às vezes a minha prima tá em casa/ ela faz muito barulho e eu não 
consigo ler e depois eu mando-lhe para ficar no quarto com a minha avó/ 
depois vai e depois fica lá só a ver-me/ a ver televisão/ vejo um bocadinho e 
depois leio tudo/ foi assim que eu fiz// 
95P- Para te concentrares// 
96I- Para poder não me engasgar// 
97P- Pois é ler com rapidez// / E agora na escola/ o que é que tu gostas mais 
de fazer? 
98I- Brincar com as minhas colegas e estudar// 
99P- E menos? 
100I- Menos / <olha um pouco espantada para mim> 
101P- Diz/ podes dizer// O que é que mesmo chato para ti? 
102I- Quando os meus colegas falam muito/ por exemplo tu tas a falar/ eu falo 
ao mesmo tempo que tu/ a professora não gosta disso// 
103P- Claro// E eles não te respeitam quando estás a falar? 
104I- Não// 
105P- E tu respeitas? Ou às vezes? 
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106I- Às vezes sim// 
107P- Hum/ hum// Está bem// Agora diz-me / achas interessante aprender em 
Português / ou também gostavas de aprender/ na escola/ em Crioulo 
caboverdiano/ a tua língua materna// Vamos por partes/ achas interessante 
aprender em Português ? 
108I- Sim// 
109P- Porquê? 
110I- Hummm… 
111P- Porque é que é importante/ no que é que te vai ajudar? Nunca pensaste 
nisso? 
112I- Eu não faço essas coisas// 
113P- Não pensas ainda muito nisso…Também gostarias de aprender na 
escola em Crioulo caboverdiano? Fora o que sabes no recreio/ não é? 
114I- No recreio tenho uma amiga minha ela papia Crioulo/ eu também falo 
Crioulo com ela/ mas às vezes também falamos Português // 
115P- E na escola/ com a tua professora/ gostavas de aprender? 
116I- Sim// 
117P- E sabes muito ou pouco Português / o que é que achas? 
118I- Sei pouco// 
119P- Sabes pouco… E em que língua gostas mais de falar? 
120I- Que eu gost…gostari… 
121P- Que gostas mais de falar// 
122I- Francês// 
123P- Pois/ já sabes algumas coisas// E pensas que tens mais dificuldade que 
os teus colegas que nasceram em Portugal? Que falam só Português ? 
124I- Sim// Às vezes me engano// 
125P- Enganas-te mais… E mais? / A questão dos trabalhos de casa que 
trocas o Crioulo com o Português / que fazes confusão/ não é? É por isso? 
126I- É// 
127P- E agora… os professores/ achas que eles te ajudam nas tarefas/ a que 
não erres/ a combater o erro? 
128I- Não// 
129P- Não ajudam muito?! 
130I- A professora ajuda// 
131P- Ajuda a não errares/ e leva-te a compreender o erro? Por exemplo/ fala 
contigo porque é que tu erraste? 
132I- Não// 
133P- Explica-te isso? 
134I- Não// 
135P- Lembras-te que eu com vocês já fiz isso/ já falei sobre isso/ por exemplo 
Às vezes vocês escrevem as palavras a terminar em “i”/ porque tem a ver com 
o Crioulo/ também a terminar em “u” e não é/ é o “o” que chamamos mentiroso/ 
mais fraco que se lê “u”// Isso não fazem contigo na sala de aula? 
136I- Não// 
137P- Agora/ na escola/ em que alturas/ em que situações contactas com o 
Crioulo caboverdiano? Falaste-me no recreio/ e mais? 
138I- Tenho um colega que também fala comigo/ às vezes/ na sala// 
139P- Mas baixinho/ alto/ a professora ouve? 
140I- Alto// Mas também já veio uma colega minha nova/ ela fala com a 
professora caboverdiano/ ela ainda não sabe falar… 
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141P- E a professora compreende? 
142I- Sim? 
143P- E responde em Crioulo ou em Português ? 
144I- Português // 
145P- E ela vai percebendo e vocês também a vão ajudando// 
146I- Sim// 
147P- / O que é que tu pensas da tua Língua Segunda/ o Português ? 
148I- Não sei// 
149P- Ahm// Se eu dissesse o Português  é… o que é que dirias? 
150I- Bom// 
151P- Mais o quê? / Diz// 
152I- <olha inadvertidamente a procurar resposta> Não sei// 
153P- Não sabes… mas salta-te logo um bom/ porquê? 
154I- <expressa negativamente pela boca como não sabe> 
155P- Então e o Crioulo? 
156I- Também é bom// 
157P- Como é que explicas/ consegues explicar?! 
158I- Penso em Cabo/ em casa/ nos amigos// 
159P- E agora/ em que língua é que tu pensas? Quando tu pensas/ pensas em 
que língua? 
160I- Em que língua é que eu penso… Português // 
161P- É?! E em que língua é que tu sonhas? 
162I- Francês// 
163P- Mas/ por exemplo/ nos teus sonhos/ quando tu estás a sonhar/ as 
pessoas falam em que língua? 
164I- Crioulo// 
165P- E em que língua contas? Quando fazes as contas e calculas… Em que 
língua é que contas? 
166I- Às vezes estou a contar em caboverdiano// 
167P- Então conta lá… Conta! Conta até dez… 
168I-Um…dois…três…quatro…cinco…seis…sete…oito…nove…dez (conta em 
Português ) 
169P- Muito obrigada pela entrevista…vou parar// 
 
13:09 minutos 
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Aula nº 17 
 

Data: 17/1/2006 
entre as 14h30 e as 16h30 

 
Aluno JA- Entrevista individual 
 

 
Postura em relação 

à entrevista 

 
Aspectos relevantes 

a ter em conta 
perante os dados 

recolhidos 
Mais séria e 
apreensiva  

Tímida, retraída, 
afasta-se um pouco do 
gravador por um certo 
receio visível. 
Mexe um pouco em 
tudo, demonstrando 
estar nervosa. 

 
 
 
1P- Diz-me o teu primeiro nome// 
2JA- Jailma// 
3P- Tens quantos anos? 
4JA- Oito// 
5P- Estás aqui na Escola da Cova da Moura… 
6JA- <acena afirmativamente com a cabeça> 
7P- Há quanto tempo saíste de cabo Verde?/ Lembras-te? 
8JA- Saí tinha dois anos// 
9P- Andaste lá na escola? 
10JA- Não <primeiro acenando com a cabeça>// 
11P- Com quem é que vivias em Cabo Verde? 
12JA- Com a minha mãe/ o meu pais/ meus irmãos e minhas primas// 
13P- E vieste viver para que sítio de Portugal? 
14JA- Cova da Moura// 
15P- Com quem? 
16JA- Com a minha mãe/ minhas irmãs e meu cunhado// 
17P- Quando começaste a contactar com o Português foi em artigos de revista/ 
com familiares ou só na escola? 
18JA- Na creche// 
19P- Com os amigos e a educadora? 
20JA- Eu falava em Crioulo e depois ensinaram-me a falar em Português// 
21P- Tens livros em casa? 
22JA- Sim <acena primeiro com a cabeça>// 
23P- Escritos em que língua? 
24JA- Português// 
25P- E em Crioulo/ não tens? 
26JA- Crioulo tenho só contos// 
27P- Em que língua falas com a tua mãe? 
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28JA- Crioulo// 
29P- E com o teu pai? 
30JA- Crioulo// 
31P- E com os teus irmãos mais velhos? 
32JA- Crioulo// 
33P- E os novos? Tens irmãos mais novos?/ Não?! 
34JA- Não/ são mais velhos// 
35P- Então na escola é que falas em Português com alguns amigos… 
36JA- Sim// 
37P- Que línguas é que és capaz de reconhecer? De todas as línguas quais é 
que és capaz de dizer isto é… 
38JA- Inglês/ Português e em Caboverdiano// 
39P- Então diz lá algumas palavras em inglês// 
40JA- “Thank you” 
41P- Que quer dizer… 
42JA- Obrigado/// “I love you”/ “How are you”/ “How old are you” 
43P- Tanta coisa! Mais ainda?! 
44JA- Tem mais outra ainda <não se consegue recordar>// 
45P- Agora/ dessas línguas/ qual é a que tu consegues compreender melhor 
oralmente?/ Qual é que consegues falar melhor? 
46JA- Crioulo// 
47P- E escrever? 
48JA- Português// 
49P- Diz-me lá agora três palavras para tu dizeres o que gostas mais em 
Crioulo Caboverdiano?/ O que é que te agrada mais em Crioulo?// Quando 
pensas em Crioulo Caboverdiano/ pensas…/ Quais são as palavras que te vêm 
“à cabeça”? 
50JA- É bonito e// nunca mais fui lá// 
51P-Já não te lembras nada de Cabo Verde? 
52JA- <acena negativamente com a a cabeça> 
53P- O que é que te agrada mais em Português/ o que é que te faz lembrar 
logo? 
54JA- Faz-me lembrar as pessoas/ na escola e na creche// 
55P- O que é que consideras mais difícil no Português? 
56JA- Falar// 
57P- na escola?! 
58JA- <concorda afirmando com a cabeça> 
59P- O que é que não gostas muito em Português? 
60JA- Trabalho// 
61P- Na escola?! 
62JA- <ri-se afirmando de novo gestualmente> 
63P- Na escola o que é que gostas mais de fazer? 
64JA- Brincar// 
65P- E menos? 
66JA- Estudar// 
67P- Alguma parte em especial? 
68JA- Hã?! 
69P- O que é que gostas menos de estudar? 
70JA- Contas// 
71P- Achas importante aprender em Português? 
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72JA- Sim// 
73P- E também gostarias de aprender na escola em Crioulo Caboverdiano? 
74JA- Sim// 
75P- Achas que sabes muito ou pouco Português? 
76JA- Muito// 
77P- Em que língua gostas mais de falar? 
78JA- Crioulo// 
79P- E pensas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram 
em Portugal e só falam o Português? 
80JA- Mais ou menos// 
81P- Porquê? 
82JA- Porque eles falam mais bem que eu// 
83P- O que é que pensas dos professores/ achas que eles te ajudam nas 
tarefas? E tentam que tu não erres? 
84JA- Sim// 
85P- E levam-te a compreender o erro? 
86JA- Sim// 
87P- Explicam/ por exemplo/ que esse erro pode ser de tu falares muito Crioulo 
Caboverdiano? 
88JA- <fica pensativa> 
89P- Lembras-te de eu ter dito que vocês terminavam as palavras em “i” ou em 
“u”/ por causa do crioulo e das palavras desta língua que terminam assim?/ A 
professora nunca explicou o erro indo buscar exemplos ao crioulo? 
90JA- Não// Só em Português// 
91P- Na escola/ em que situações é que tu contactas com o Crioulo? Onde é 
que tu falas e ouves Crioulo/ na escola? 
92JA- Com os colegas// 
93P- No recreio ou também na sala de aula? 
94JA- No recreio// 
95P- Na sala de aula/ não?! Nem baixinho? 
96JA- <fica atrapalhada> Às vezes// 
97P- O que é que pensas da tua Língua Segunda/ o Português?/ Se eu disser 
o Português é… como é que tu acabas? 
98JA- // Bonito// 
99P- Mais…// E o Crioulo Caboverdiano? 
100JA- A mesma coisa// 
101P- É bonito? 
102JA- <acena afirmativamente com a cabeça> 
103P- Achas que são parecidos? 
104JA- Mais ou menos// 
105P- Porquê? 
106JA- Às vezes dizem palavras iguais// 
107P- E querem dizer a mesma coisa? 
108JA- Sim/ tipo em crioulo diz-se “carro” e aqui também se diz “carro”// 
109P- E outras que não são nada parecidas? 
110JA- Vermelho diz-se noutra maneira: “bermedju” 
111P- Em que língua pensas? 
112JA- Caboverdiano// 
113P- Em que língua sonhas? 
114JA- Inglês? 
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115P- Nos teus sonhos/ quando sonhas com as pessoas/ elas falam em que 
língua? 
116JA- Crioulo// 
117P- Em que língua é que tu contas? Quando estás a fazer as contas?  
118JA- Em Crioulo// 
119P- Depois tens de passar tudo para Português/ no papel/ não é? 
120JA- <acena afirmativamente com a cabeça> 
121P- É difícil!/ És uma valente por isso!/ Já acabou/ obrigada! 
 
 
08:41 minutos 
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Aula nº 17 
 

Data: 17/1/2006 
entre as 14h30 e as 16h30 

 
Aluno JO- Entrevista individual 
 

 
Postura em 
relação à 
entrevista 

 
Aspectos relevantes 

a ter em conta 
perante os dados 

recolhidos 

 
Outras observações 

 
 

Postura informal, 
de boné na cabeça, 
sorriso nos lábios e 
pronto para a 
entrevista. 
Interessado e 
alheio a tudo, 
naquele momento 
toda a sua atenção 
centrava-se no 
gravador e em 
responder bem. 

À vontade connosco 
e com o gravador 

Soubemos pela professora titular 
da turma que o aluno a tinha 
questionado variadas vezes 
sobre quando era a aula, se 
havia, e só descansou quando 
esta lhe disse que estava tudo 
combinado com a 
professora/investigadora. 
Soubemos, também, que 
regressou satisfeito à aula, 
possivelmente por sentir que 
havia algum interesse nele por 
ser caboverdiano, opinião dita, 
sentida e transmitida pela 
professora. 

 
 
1P- Diz-me lá o teu primeiro nome// 
2JO- José// 
3P- Tens quantos anos? 
4JO- 12// 
5P- 12// Andas aqui na Escola da Cova da Moura… 
6JO- Sim// 
7P- Agora quero-te perguntar há quanto tempo vieste de Cabo Verde… 
8JO- 5 anos// 
9P- E andaste lá na escola? 
10JO- Não// 
11P- Com quem é que vivias? 
12JO- Com a mãe/ o pai e a avó// 
13P- A seguir vieste viver para que sítio de Portugal? 
14JO- Cova da Moura// 
15P- Com quem vieste? 
16JO- Com os meus irmãos e o meu pai// 
17P- Na altura quando começaste a contactar o Português … foi em artigos de 
revista que começaste a ver esta língua/ foi com os teus familiares ou foi só na 
escola? 
18JO- Na escola// 
19P- Tens livros em casa? 
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20JO- Sim// 
21P- Escritos em que língua? 
22JO- Português // 
23P- Só?! 
24JO- <o aluno acena afirmativamente com a cabeça> 
25P- Em que língua falas com a tua mãe? 
26JO- Português // 
27P- E com o teu pai? 
28JO- Português // 
29P- E com os teus irmãos mais novos? 
30JO- Ah! Português // 
31P- E com os irmãos mais velhos?  
32JO- Crioulo e Português  
33P- Que línguas é que tu és capaz de conhecer?… quando olhas para uma 
língua e sabes dizer que aquilo é… 
34JO- Crioulo… 
35P- Mais? 
36JO- Português … 
37P- Mais?! 
38JO- Inglês// 
39P- Sabes dizer alguma coisa em inglês? 
40JO- “What’s your name?” 
41P- O que é que isso quer dizer… 
42JO- Como te chamas? 
43P- Hum////hum…Mais? 
44JO- “My name is José”// Chamo-me José// 
45P- E agora… das línguas com as quais contactaste/ tiveste acesso/ qual é a 
que compreendes melhor oralmente? 
46JO- Português // 
47P- A falar é?! 
48JO- É// 
49P- E a escrever? 
50JO- Também// 
51P- Então só depois o Crioulo/ é? 
52JO- É// 
53P- Agora queria que me dissesses três palavras para dizeres  que mais te 
agrada em Crioulo/ o que é que tu gostas mais no Crioulo caboverdiano? 
54JO- Os meus amigos… os meus irmãos… 
55P- Então são mais a pessoas/ quando te falo em Crioulo lembras-te logo de 
pessoas… E três palavras/ coisas para dizeres o que mais te desagrada em 
Crioulo/ o que não gostas tanto em Crioulo? 
56JO- As pessoas pobres/ que não tem dinheiro/ as pessoas que não têm 
casa// 
57P- O que é que te agrada mais em Português ? 
58JO- A escola/ os meus amigos e o bairro// 
59P- E menos? 
60JO- Não gosto do que eles fazem no bairro/ <ind> 
61P- E o que é que consideras mais difícil em Português ? 
62JO- A língua// 
63P- A língua?! Na escola o que é que gostas mais de fazer? 
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64JO- De estudar e brincar// 
65P- E menos? 
66JO- A lutar! 
67P- A lutar?!Não deviam de estar… <a professora olha para o aluno e riem-se 
ambos> Achas importante aprender em Português ? 
68JO- Sim// 
69P- Também gostarias de aprender na escola/ na tua Língua Materna/ o 
Português ? 
70JO- Gostava// 
71P- Achas que sabes muito ou pouco Português ? 
72JO- Ah // mais ou menos// 
73P- Em que língua gostas mais de falar? 
74JO- Português  e caboverdiano// 
75P- E dessas duas? Se tivesses de escolher uma? 
76JO- Português // 
77P- Pensas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram em 
Portugal e que só falam Português ? 
78JO- Não / alguns deles falam Crioulo// 
79P- E os que só falam Português ? 
80JO- Não / acho… <fica um pouco atrapalhado> 
81P- Não conheces?! 
82JO- <nega através da expressão facial> 
83P- E os professores… ajudam-te nas tarefas? 
84JO- Sim// 
85P- E ajudam-te para que não erres? 
86JO- Também// 
87P- E levam-te a compreender porque é que erraste/ explicam-te… 
88JO- <int>Sim/ explicam// 
89P- E explicam-te que talvez esse erro tenha a ver com a tua Língua Materna/ 
com o Crioulo… 
90JO- Explicam e depois eu fico melhor… 
91P- Na escola / em que situações é que tu contactas com o Crioulo 
caboverdiano? 
92JO- Na escola // 
93P- Em que momentos? 
94JO- Fora da escola// 
95P- No recreio? 
96JO- Sim… e na sala de aula… 
97P- Mas sabes que a professora pode não compreender o que dizem em 
Crioulo… 
98JO- Não/ela compreende// 
99P- Ela compreende?! E fazes de propósito? 
100JO- <ri-se com ar reguila> Não…Às vezes… 
101P- O que é que sentes pelo Português / a tua Língua Segunda? 
102JO- Ahm//// não sei// 
103P- se eu te dissesse o Português  é… 
104JO- Uma boa língua// 
105P- Não te surge mais nada? 
106JO- <nega pela expressão facial> 
107P- E do Crioulo caboverdiano? 



 32

108JO- // 
109P- O Crioulo caboverdiano é… 
110JO- Uma boa língua também/ que nós falamos// 
111P- Em que língua é que pensas? 
112JO- Em Português  / e em Crioulo// 
113P- Em que língua é que sonhas? 
114J- Em Crioulo/ às vezes…// 
115P- Mas agora mesmo nos sonhos… quando sonhas as pessoas falam em 
que língua? 
116JO- Algumas falam em Crioulo/ outras em Português // 
117P- Em que língua é que contas / quando fazes os teus cálculos? 
118JO- Em Português // 
119P- Pronto/ está tudo// Obrigada// 
 
05:25 minutos 
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Aula nº 17 
 

Data: 17/1/2006 
entre as 14h30 e as 16h30 

 
Aluno L- Entrevista individual 
 

 
Postura em relação 

à entrevista 

 
Aspectos 

relevantes a ter em 
conta perante os 
dados recolhidos 

 
Outras observações 

 
 

Descontraído, 
postura informal 
perante nós e o 
gravador. 
De sumo na mão, 
mal acaba de o 
beber começa a 
responder, ainda 
servindo-se do 
mesmo para mexer, 
combatendo um 
pouco o seu 
nervosismo 
aparente. 
 

Mesmo nervoso, 
tenta dar um ar de 
sua graça, mas 
sempre tentando dar 
o seu melhor na 
resposta. 

Sentiu-se melhor preparado, 
pela experiência que recebeu 
oralmente do seu colega, o 
aluno H. Disse-nos sentir-se 
mais confiante, por já saber o 
que era perguntado. 

 
1P- Ora diz-me lá o teu nome// 
2L- Sou o Leonel// 
3P- Tens quantos anos? 
4L- Tenho 8// 
5P- Há quanto tempo saíste de Cabo Verde? Tinhas quantos anos? 
6L- 2// 
7P- Tinhas 2 anos// E andaste na escola? 
8L- Não// 
9P- E com quem é que vivias? 
10L- Com a minha mãe// 
11P- Mas com 2 anos andaste lá na escola / em Cabo Verde? 
12L- Não! 
13P- Não/ não andaste! Vieste para cá e só depois é que andaste… 
14L- Sim// 
15P- No infantário/ foi… 
16L- Sim// 
17P- Com quem é que vivias? 
18L- Com a minha mãe// 
19P- Só com a mãe ou mais alguém? 
20L- Só com a mãe// 
21P- Só com a mãe?! 
22L- E com o pai// 
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23P- E para cá vieste para viver para que sítio / de Portugal? 
24L- Rua da / Rua do // Girassol// 
25P- Que é na Cova da Moura?! 
26L- Sim// 
27P- E com quem vieste viver? Com os pais à mesma? 
28L- Não// Com a minha mãe e o meu pai veio depois// 
29P- Mas já está junto a ti? 
30L- Sim// 
31P- Quando contactaste com o Português/ que começaste a falar/ a ler e a 
escrever////// foi em artigos de revistas/ com os teus familiares ou só na escola? 
32L- Foi só na escola/// Com sete anos fui para a escola// 
33P- Então não chegaste a andar no infantário? 
34L-Cheguei/ depois aos cinco anos saí// 
35P- Foi no infantário da escola? 
36L- Não// 
37P- em casa tens alguns livros? 
38L- Tenho// 
39P- Em que língua? 
40L- Língua Portuguesa/ Matemática// 
41P- São só escritos em Português ou tens algum em crioulo? 
42L- Só em Português// 
43P- Em que língua é que falas com a tua mãe? 
44L- Português// 
45P- E com o pai? 
46L- Português// 
47P- Tens irmãos mais novos? 
48L- Não// 
49P- E irmãos mais velhos? 
50L- Sim// 
51P- Falas com eles em que língua? 
52L- Eu não falo com eles que eles não estão aqui// 
53P- E ao telefone/ não falas? 
54L- Falo às vezes//  
55P- E às vezes é em Crioulo ou em Português? 
56L- Hum////// em Português// 
57P- Que línguas é que és capaz de reconhecer? Sabes dizer que aquilo é a 
língua////// 
58L- Português// 
59P- Mais? 
60L- Matemática// 
61P- Não/ só as línguas// 
62L- Ah! // hum 
63P- Outras línguas que tu saibas? 
64L- Crioulo// 
65P- Mais? / Mais nenhuma? 
66L- Não// 
67P- Ah/ mas eu sei que tu sabes algumas coisas em inglês/ que tu já me 
disseste// 
68L- Não/ não sei muito// 
69P- Mas sabes alguma coisa/ diz lá////// alguma coisa em Inglês// 
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70L- “one two three four five six seven eight nine ten” 
71P- Então e isso são os números de 1 a quantos? 
72L- De 1 até 30// 
73P- Ah! 
74L- Até 20// 
75P- Ah! 
76L- Mas eu sei// 
77P- Mas não foi o que disseste “one two three four five six seven eight nine 
ten” <diz contando as palavras através dos dedos> Então são quantos? 
78L- São 10// 
79P- E agora de todas as línguas com as quais tu contactaste que tu sabes/ 
qual é a que compreendes melhor oralmente/ a falar? 
80L- Português// 
81P- E a escrever? 
82L- Matemática// 
83P- Matemática é em Português// 
84L- Ah! 
85P- Percebes mais de Matemática do que Português/ é? 
86L- É! 
87P- Ah//// O que é que tu mais gostas em Crioulo Caboverdiano? 
88L- Hum// 
89P- Três palavras// 
90L- Minha casa é nha kasa// 
91P- Agora diz-me lá quando eu falo em Crioulo do que é que tu te lembras? 
92L- De quando eu falava Crioulo? 
93P- Onde? 
94L- Em Cabo Verde// 
95P- Então lembras-te de Cabo Verde e mais? 
96L- Da praia/ da minha casa e da minha rua// 
97P- E o que é que tu gostas menos/ o que é que te desagrada mais? 
98L- Crioulo Caboverdiano // <fica agitado não sabendo responder> nha kasa 
99P- Achas que sabes falar bem Crioulo? 
100L- Não / falo melhor em Português// 
101P- Agora diz-me três palavras para dizeres o que é que gostas mais em 
Português? 
102L- Nha kasa quer dizer a minha casa/ nha skola/ quer dizer a minha escola/ 
nha kusa/ são as minhas coisas// 
103P- O que é que achas mais difícil em Português? 
104L- É tudo mais fácil// 
105P- Então não há nada que não gostes em Português? 
106L- Não// 
107P- Na escola o que é que tu gostas mais de fazer? 
108L- De estudar/ aprender coisas e brincar no intervalo// 
109P- E menos? 
110L- Ficar a trabalhar todos os dias/ quando está chover// 
111P- Ah/ pois é// Achas importante aprender em Português? 
112L- Sim// 
113P- E gostarias de aprender também o crioulo Caboverdiano/ na escola? 
114L- Hum // Não// 
115P- Em que língua é que gostas mais de falar? 
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116L- Língua Portuguesa/ matemática e inglês// 
117P- Achas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram em 
Portugal e só falam Português? 
118L- Não// 
119P- O que é que pensas dos professores/ achas que eles te ajudam nas 
tarefas? 
120L- Ajudam/ muito// 
121P- E tentam que tu não erres? 
122L- Eu não erro// 
123P- Nunca erras?! / Nos erros que tu fazes/ ninguém explica? 
124L- Não// eu vejo o que é que errei e depois emendo// 
125P- E já pensaste nalguma vez que aqueles erros podem ter sido do crioulo? 
126L- <o aluno acena negativamente com a cabeça> 
127P- Achas que não’! Será distracção tua? 
128L- <o aluno acena afirmativamente com a cabeça> 
129P- Sim?! // Agora diz-me lá em que tipo de situações na escola é que tu 
contactas com o crioulo? 
130L- Na rua// 
131P- E quando brincas no recreio com os teus colegas falas crioulo? 
132L- Português// // Em casa também// 
133P- O que é que tu pensas da tua Língua Segunda/ o Português? 
134L- É mais importante que as outras… além do Crioulo// 
135P- Mais importante do que o Português/ consegues-me explicar porquê? 
136L- Porque é muito mais fácil que o Crioulo Caboverdiano// 
137P- Então o Crioulo é mais difícil/ e o que é que pensas mais sobre o Crioulo 
Caboverdiano? 
138L- Um bocadinho fácil// 
139P- Ah/ então mais difícil que o Português/ mas também um bocadinho 
fácil?! 
140L- <o aluno acena afirmativamente com a cabeça> 
141P- Em que língua é que pensas/ quando estás a pensar/ pensas em que 
língua? 
142L- Crioulo Caboverdiano// 
143P- E em que língua é que tu sonhas? 
144L- Saber falar muito bem Crioulo// 
145P- Mas quando tu sonhas/ as pessoas no sonho falam em que língua? 
146L- Crioulo// 
147P- Em que línguas é que contas? / Quando estás a fazer os teus cálculos 
matemáticos? 
148L- “one two three four five six seven eight nine ten” 
149P- Já contas em Inglês?! 
150L- <sorri> 
151P- Acabámos// Obrigada// 
 
09: 35 minutos 
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Aula nº 17 
 

Data: 17/1/2006 
entre as 14h30 e as 16h30 

 
Aluno S- Entrevista individual 
 

 
Postura em relação à entrevista 

 
Aspectos relevantes a ter em 

conta perante os dados 
recolhidos 

Mais séria e apreensiva Tímida, retraída, afasta-se um 
pouco do gravador por um certo 
receio visível. 
Sente-se um pouco nervosa. 

 
 
1P- Diz-me lá o teu primeiro nome// 
2S- Sandra// 
3P- Tens quantos anos? 
4S- Oito// 
5P- Há quanto tempo saíste de Cabo Verde? 
6S- Não sei// 
7P- Não sabes quantos anos é que tinhas?! 
8S- Ah // Não/// Acho que tinha três ou quatro// 
9P- E andaste lá na escola? Ou não?!/ Vieste para cá para o infantário? 
10S- <acena afirmativamente com a cabeça> 
11P- E com quem é que vivias lá em Cabo Verde? 
12S- Com a minha mãe/ o meu pai e os meus irmãos// 
13P- E vieste viver para que sítio de Portugal?/ Para onde?// Vieste viver logo 
para a Cova da Moura? Foi?! 
14S- Foi// 
15P- Com quem? 
16S- Com a minha mãe e o meu pai// 
17P- Só? 
18S- Só// 
19P- Quando começaste a contactar com o Português/ a ler/ a ver algumas 
coisas em Português… foi em artigos de revista/ com familiares ou só na 
escola? 
20S- Foi na escola// 
21P- Em casa tens livros? 
22S- Tenho// 
23P- Escritos em que língua? 
24S- Português// 
25P- Em que língua falas com a tua mãe? 
26S- Crioulo// 
27P- E com o teu pai? 
28S- Também// 
29P- E com os irmãos?/ Tens irmãos mais novos? 
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30S- Tenho// 
31P- Falas com eles em Português ou em Crioulo? 
32S- Crioulo// 
33P- Também tens irmãos mais velhos? 
34S- <afirma de novo gestualmente> 
35P- E falas com eles em Crioulo? 
36S-Sim// 
37P- Que línguas é que és capaz de conhecer?/ Sabes o Crioulo/ sabes o 
Português/ mais… 
38S- Mais ou menos o/ francês// 
39P- Sabes dizer alguma coisa em Francês? 
40S- Não… 
41P- Não te lembras de nada?! // E inglês/ sabes alguma coisa? 
42S- Nada// 
43P- De todas as línguas com as quais tu contactaste 
44S- <int> O quê? 
45P- Com as quais tu contactaste/ As quais tu ouviste falar/ ou falaste/ ou 
escreveste…Qual é a que compreendes melhor oralmente? Qual é a que tu 
falas melhor? 
46S- Crioulo// 
47P- Em Crioulo// E na escrita? Qual é a que escreves melhor? 
48S- Português// 
49P- agora diz-me lá três palavras para dizer o que tu gostas mais no Crioulo 
Caboverdiano? 
50S- Quê?! 
51P- O que é que te agrada mais/ o que é que gostas mais no Crioulo?/ Três 
palavras…// Quando eu falo em Crioulo o que é que tu pensas/ O que é que te 
vem logo à ideia?// Não há nada que gostes muito no Crioulo Caboverdiano? 
52S- Não// 
53P- Não?! Não pensas em nada? 
54S- Não// 
55P- E em Português/ O que é que tu gostas mais em Português 
< a investigadora é interrompida por um aluno que regressa à sala para vir 
buscar o material esquecido/ retomando posteriormente>  
56S- Hum… <mostra estar um pouco preocupada por não saber como 
responder> 
57P- Quando eu falo em Português/ o que é que tu te lembras logo?// O que é 
que achas que tem a ver com o Português? 
58S- <fica atrapalhada e mais ansiosa> 
59P- Não te lembras de nada? 
60S- <acena negativamente com a cabeça// 
61P- Não?! Então já vamos lá/// Na escola o que é que gostas mais de fazer? 
62S- Trabalho de inglês// 
63P- E o que é que gostas menos?// O que é chato para ti? 
64S- Nada// 
65P- Gostas de tudo? 
66S- <acena afirmativamente com a cabeça> 
67P- E achas importante aprender em Português? 
68S- <acena afirmativamente com a cabeça> 
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69P- E também gostavas de aprender/ na escola/ a tua Língua Materna/ o 
Crioulo?/ De aprender em Crioulo? 
70S- Sim// 
71P- Achas que sabes muito ou pouco Português? 
72S- Pouco// 
73P- Em que língua gostas mais de falar? 
74S- / Português// 
75P- Pensas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram em 
Portugal e que só falam o Português? 
76S- Sim// 
77P- Sabes porquê? 
78S- Não// 
79P- O que é que pensas dos professores/ achas que eles te ajudam nas 
tarefas? 
80S- Sim// 
81P- E ajudam-te para que não erres? 
82S- Sim// 
83P- E explicam-te porque é que erraste?/ Porque é que fizeste aquele erro? 
84S- Porque tá mal feito// 
85P- E tu não sabes? 
86S- <acena negativamente com a cabeça> 
87P- E nunca te explicaram porquê?/ Nunca te disseram que aquele erro era 
capaz de ser por causa do Crioulo? 
88S- <movimenta a boca/ expressando não> 
89P- Não?!/ Lembras-te de eu te ter dito aqui na sala que às vezes escreviam 
algumas palavras terminadas em “i” que não eram/ e em “u” que também não 
eram/ por causa do Crioulo… Lembras-te disso? 
90S- Sim// 
91P- A professora nunca explicou isso? 
92S- Não// 
93P- Em que situações/ na escola/ é que tu contactas com o Crioulo 
Caboverdiano?// Em que situações é que tu falas Crioulo na escola?// Diz… No 
recreio falas com os teus colegas em Crioulo? 
94S- Não// 
95P- E assim/ na sala de aula/ baixinho/ não dizes nada? 
96S- Só falo <ind> com a minha amiga// 
97P- Lá fora? No recreio? 
98S- <acena afirmativamente com a cabeça> 
99P- Hum! O que é que tu pensas do Português?/ Se eu te disser o Português 
é… acaba lá// 
100S- // Fácil// 
101P- É fácil// Mais… 
102S- Já não sei mais// 
103P- E o Crioulo Caboverdiano?/ O Crioulo é…// O Português é fácil… e o 
Crioulo é difícil? 
104S- / Não// 
105P-Então? Qual é a diferença? Achas que eles são muito diferentes/ o 
Português e o Crioulo? Ou não? 
106S- Não// 
107P- São parecidos? 
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108S- <acena afirmativamente com a cabeça> 
109P- E às vezes fazes confusão entre os dois? 
110S- <acena afirmativamente com a cabeça> 
111P- Em que língua é que tu pensas? Quando tu pensas/ Estás a pensar em 
que língua? 
112S- Português// 
113P- Só?! E em que língua é que tu sonhas? 
114S- Português// 
115P- Quando tu estás a dormir e a sonhar/ e sonhas com pessoas elas falam 
em que língua? 
116S- Em Português e Crioulo// 
117P- Em que língua é que tu contas quando estás a fazer os teus cálculos?/ 
Contas em que língua? 
118S- Português// 
119P- Está terminado// Obrigada// 
 
11:25 minutos 
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Aula nº 18 
 

Data: 19/1/2006 
entre as 16h15 e as 17h00 

 
Aluno V- Entrevista individual 
 

 
Postura em relação à 

entrevista 

 
Aspectos relevantes a 

ter em conta perante os 
dados recolhidos 

 
Outras observações 

 
 

Simpática, sociável, 
sempre que nos vê, 
vem falar connosco. 
Toda a sua atenção 
centrava-se no 
gravador e em 
responder bem. 
Muito conversadora, 
naquele momento ficou 
mais séria e 
concentrada. 

Compenetrada perante os 
resultados 
À vontade connosco e 
com o gravador 

No final da entrevista, já 
sem a presença da 
aluna constatámos que 
nos faltava uma 
pergunta relevante para 
o estudo, tendo-a feito 
posteriormente, em 
conversa informal. 

 
 
1P- Diz-me lá o teu primeiro nome? 
2V- Vânia// 
3P- Quantos anos é que tens? 
4V- 9// 
5P- Há quanto tempo é que saíste de Cabo Verde? 
6V- Não sei// 
7P- Tinhas quantos anos quando saíste de lá? 
8V- / Tinha 6// 
9P- Tinhas seis anos e andaste lá na escola? 
10V- Sim…Não / na creche// 
11P- Na creche… E como era lá aquilo? 
12V- Era bom! 
13P- Era bom / Tinha muitos meninos… muitos materiais…muitos livros ou 
não? 
14V- Não… tinha materiais… 
15P- Gostavas de estar lá com a professora? 
16V- Sim// 
17P- E com os colegas? 
18V- Sim// 
19P- Com quem é que vivias em Cabo Verde? 
20V- Com a minha avó// 
21P- Mais alguém… ou só a avó? 
22V- Não… mais a minha madrinha// 
23P- Depois/ vieste viver para que sítio de Portugal? 
24V- Cova da Moura// 
25P- E com quem? 



 42

26V- Com a minha mãe e com os meus irmãos// 
27P- Quando vieste para cá e começaste a ver e a contactar o Português … foi 
em artigos de revista/ foi com familiares que começaste a aprender a falar ou 
foi só na escola? 
28V- Foi só na escola// 
29P- E em casa/ tens livros? 
30V- Tenho// 
31P- Estão escritos em que línguas? 
32V- Português / francês// 
33P- E em Crioulo tens? 
34V- Tenho// 
35P- São de histórias ou são outro tipo de livros? 
36V- São histórias// 
37P- Em que língua falas com a tua mãe? 
38V- Português // 
39P- E com o teu pai? 
40V- Não falo// <fica atrapalhada> 
41P- <rapidamente tento mudar para não a constrangir> E com os irmãos mais 
novos? 
42V- Com o meu irmão?! <aceno afirmativamente com a cabeça> falo 
Português // 
43P- E com os irmãos mais velhos? 
44V- Português // 
45P- Só Português ? 
46V- Sim// 
47P- Das línguas que existem no mundo/ quais são as que tu és capaz de 
reconhecer/ de dizer que é aquela língua… para além do Português  e do 
Crioulo? 
48V- Inglês… mais ou menos// 
49P- Sabes dizer alguma coisa? 
50V- Sei! // “one…two////three…four…five” // 
51P- “I love you”! O que é que quer dizer? 
52V- Amo-te! 
53P- Ah! Também sabes?! // E de todas as línguas que tu contactaste/ que tu 
conheces/ qual é aquela que sabes falar melhor/ oralmente? 
54V- Português // 
55P- E escrever? 
56V- Também// 
57P- E menos? 
58V- O quê? 
59P- A que consegues falar com mais dificuldade? 
60V- Inglês// 
61P- E escrever também? 
62V- Sim// 
63P- Agora diz lá três palavras para dizeres o que te agrada mais em 
Português / o que gostas mais? 
64V- Gosto mais das praias / da cidade… 
65P- Mais alguma coisa? <a aluna acena negativamente com a cabeça> E 
menos? 
66V- Menos?! // 
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67P- Não há nada que gostes menos? <a aluna acena negativamente com a 
cabeça> E do Crioulo caboverdiano/ o que é que gostas mais? 
68V- Das ilhas// 
69P- Mais alguma coisa? 
70V- Não// 
71P- E menos? 
72V- Nada// 
73P- Gostas de tudo?! 
74V- <a aluna acena afirmativamente com a cabeça> 
75P- Na escola/ o que é que gostas mais de fazer? 
76V- Gosto de fazer coisas/ de pintar / de escrever e ler histórias// 
77P- E menos? 
78V- Menos?! 
79P- Sim que é mesmo chato/ para ti?  
80V- Escrever poesias <ind> 
81P- Mas estás a aprender/ por isso é que tens mais dificuldade?! É por isso? 
82V- Sim// 
83P- Achas que sabes muito ou pouco Português ? 
84V- Não sei // 
85P- Sabes muito/ pouco/ mais ou menos… 
86V- / Mais ou menos// 
87P- Em que língua gostas mais de falar? 
88V- Eu?! 
89P- Sim// 
90V- Gostava de falar inglês mas eu não sei// 
91P- Pensas que tens mais dificuldade que os teus colegas que nasceram em 
Portugal e que só falam em Português ? 
92V- Não!! <responde fervorosamente> 
93P- Não?! 
94V- Eu percebo tudo o que eles dizem… 
95P- E o que é que tu pensas dos professores / eles ajudam-te nas tarefas? 
96V- Sim// 
97P- Ajudam-te para que não erres? 
98V- Sim// 
99P- E explicam-te? 
100V- <int> Sim// 
101P- Porque é que houve aquele erro? 
102V- Sim// 
103P- E alguma vez te disseram que aquele erro pode ter a ver com o Crioulo? 
104V- Não// 
105P- Nunca te explicaram como eu já expliquei que às vezes escrevem as 
palavras a terminar em “i” e em “u”/ por causa da vossa Língua Materna? 
106V- A professora diz para não se falar em Crioulo… só em Português // Só 
falo em Português // 
107P- Na escola/ em que situações é que tu contactas com o Crioulo/ que falas 
o Crioulo caboverdiano? 
108V- Com as minhas colegas falo Crioulo… 
109P- Então na escola/ no recreio / ou também na sala de aula/ baixinho? 
110V- Na minha sala ninguém fala Crioulo// 
111P- Mas porque é que ninguém fala Crioulo? 



 44

112V- Porque alguns são // Português // Só fala o aluno C// 
113P- Vocês respeitam os que não falam Crioulo/ é isso? 
114V- Sim// 
115P- O que é que tu pensas da tua Língua Segunda/ o Português ? / Se eu 
dissesse o Português  é… como é que tu acabavas? 
116V- Fixe// 
117P- E o Crioulo caboverdiano/ a tua Língua Materna? / Se eu dissesse o 
Crioulo é… 
118V- Bonito// 
119P- Em que língua é que pensas? / Quando tu estás a pensar/ estás a 
pensar em que língua? 
120V- <ind> // Estou a pensar em estudar nos Estados Unidos / Inglês// 
121P- Estás a pensar no Inglês//// Mas se a professora te colocar um problema 
/ e estás a pensar em resolver esse problema// Tu pensas em Português  ou 
em Crioulo? 
122V- Português // 
123P- Nunca te aconteceu começares a pensar em Crioulo? 
124V- Não// 
125P- Em que língua é que tu sonhas? 
126V- Espanhol// 
127P- E se eu te disser… nos sonhos/ tu às vezes sonhas com pessoas? 
128V- Sonho// 
129P- Nos sonhos/ essas pessoas estão a falar em que línguas? Falam uma 
para a outra em que língua? 
130V- / Falam // em Português // 
131P- E nunca te lembras de ouvir em Crioulo caboverdiano? 
132V- Em Crioulo também// 
133P- Quando tu contas/ para resolver aquelas situações problemáticas/ 
aqueles problemas/ as contas / Quando tu contas e estás a fazer os cálculos/ 
fazes em que língua? 
134V- Português // 
135P- Estás a ver/ foi fácil ou difícil? 
136V- Fácil!! <responde efusivamente> 
137P- Acabou! Obrigada// 
 
07:06 minutos 
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Aula nº 21 
 

Data: 1/2/2006 
entre as 14h30 e as 17h45 

 
 
Aluno A- Entrevista individual 
 
1P- Lê lá o teu texto// 
2A- O Natal/ Eu fui passear/ passear Natal com as minhas primas/ com as 
minhas famílias e nos/ e nós dançámos e brincámos e comermos e depois nos 
/ e depois nós/ abrimos prendas às meias noites e depois fomos continuar a 
dançar até que amanhecesse e no outro dia seguinte a nossa vizinha/ a sua 
mãe lá em Cabo Verde morreu e não/ tevi música/ eu não dancei eu comi arroz 
com frango e massa de milho e depois comemos camarão e sobremesa foi 
semi frio/ As minhas prendas foram uma boneca/ casaco/ batata/ não bota/ 
DVD de barbie e cueca// 
3P- Então vamos lá por partes/ vamos ler a primeira linha// 
4A- O 
5P- <int> A primeira linha mesmo// 
6A- Eu fui passear 
7P- Passear? 
8A- Passar o Natal com as minhas famílias// 
9P- Então o que é que está aqui mal?/ Se está alguma coisa mal ou se não 
está?!// 
10A- Não está// 
11P- Tu tens aqui <aponta> “as”… 
12A- minhas família// Ponto// 
13P- Pode ser/// Cada pessoa tem quantas família?! 
14A- Não sei// 
15P- Tu tens quantas famílias?/  
16A- Muitas <o aluno fica atrapalhado>  
17P- Tu tens muitas pessoas mas quantas famílias é que tu tens? 
18A- Não sei/ tenho outros que nem conheço// 
19P- Tu dizes eu vou passar o Natal com a minha família ou com as minhas 
famílias?// Tu tens mais do que uma família? Uma que está em Portugal e 
outra que está em Cabo Verde?! 
20A- Sim// 
21P- Tens?! Então vê lá: “com as minhas fa…” 
22A- Família// 
23P- Com as minhas família?! É?! 
24A-  <acena afirmativamente com a cabeça> 
25P- Agora pusemos ponto final/ o que é que tem de acontecer aqui? <aponta> 
26A- Letra grande// 
27P- E vamos começar com “E”’?! 
28A- Com “Nós”// / Nós dançámos 
29P- Espera/ riscamos este/ pomos um risco por cima deste e escrevemos 
“nós” com letra… 
30A- Grande <escreve> 
31P- Não é por cima/// É como se fosse outra linha em cima <aponta> 
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32A- Nós dançámos e brincámos e comemos e depois abrimos prendas as 
33P- <int> Prendas! Nós abrimos… 
34A- Prenda// 
35P- Só uma prenda? 
36A- Prendas// 
37P- Então o que é que falta aqui <o aluno coloca o “s”>/ Agora podíamos 
fazer aqui uma pausa?! <o aluno fica confuso>/ Se metemos uma pausa 
pomos o quê?/ O que é que pomos aqui? 
38A- À meia noite 
39P- Sim/ mas antes disso/ nós abrimos prendas// À meia noite?! Então vamos 
pôr “à”// Se pões letra maiúscula o que é que tens de pôr antes? 
40A- O “h”// 
41P- Não// 
42A- Ponto// 
43P- À meia noite// À meia… 
44A- Noite// 
45P- Está aqui noite? <o aluno corrige>/ Mas olha para aqui/ nós abrimos 
prendas à meia noite/ não foi? 
46A- Sim// 
47P- Não podes pôr ponto final/ é a mesma ideia// Vais pôr é só o “à” 
minúsculo/// Não é por cima/ têm de ficar as duas coisas… E o acento que 
tinhas posto… 
48A- À meia noite e depois fomos 
49P- <int> Fomos? 
50A- Vamos// <lê o que está escrito> 
51P- Mas se calhar ficava melhor “fomos”// Já passou… <o aluno corrige> 
52A- Fomos continuar a dançar 
53P- <int> A… 
54A- Dançar// 
55P- Está aqui “a”? 
56A- <o aluno corrige para “a dançar”>// Até que amanhecesse 
57P- <int> Agora podemos pôr um ponto final// 
58A- E… 
59P- Mas tiramos o “e”// Ou fica “amanhecer e//”?!/ Então fica com letra… 
60A- Grande… 
61P- Maiúscula// 
62A- No outro dia seguinte a nossa vizinha a sua mãe lá em Cabo Verde 
moreu <escreve como pronuncia> e não tevi 
63P- <int> E não… 
64A- Teve// 
65P- Não é tevi?! <corrige de “tevi” para “téve”>// Agora vamos separar/ não?! 
66A- Sim// Vírgula?! 
67P- Ficava melhor <o aluno coloca a vírgula>/ Eu… 
68A- Não dancei// 
69P- O que é que acontece aqui? 
70A- Ponto final// 
71P- E se é ponto final/ aqui é… 
72A- Letra grande// 
73P- Eu… 
74A- Comi// 
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75P- Comi?!/ O que é que está aqui?// É assim?  
76A- Comi com “i”// 
77P- Ah! Senão é “come”// <o aluno corrige de “come” para “comi”> 
78A- Arroz com frango 
79P- <int> Fran… 
80A- Go// 
81P- Go?! <o aluno corrige “co” para “go”> 
82A- E massa de milho e depois comemos camaram 
83P- <int>Camarão! <o aluno corrige “camaram” para “camarão”> 
84A- E sobremesa foi semi frio/// As minha prenda 
85P- As minha prenda?! Não foi mais do que uma? 
86A- Prendas <corrige> 
87P- Agora não podemos pôr “as minhas prendas foi”// As minhas prendas… 
88A- Foram <corrige de “foi” para “forão”> 
89P- Põe por cima// 
90A- Foram boneca/ casaco/ bota/ DVD de barbie/ cueca// 
91P- Mais alguma ideia para pôr no texto? 
92A- Não// 
93P- Pronto// 
 
 
08:55 minutos 
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Aula nº 24 
 

Data: 16/2/2006 
entre as 14h30 e as 15h30 

 
 
 
Aluno C- Entrevista individual 
 
1P- Começa pelo título// 
2C- As férias de Natal/ Eu passei o Natal em casa/ com as minhas Famílias// 
E os meus avós passaram as férias de Natal em Cabo Verde// E nós fizémos a 
festa de Natal e comemos camarão/ bacalhau cozido/ arroz com atum/ peru 
assado// <tosse> E/ <tenta ler silabicamente/ por não reconhecer de imediato a 
palavra> prendas e abri as prendas e meia noite/ à meia noite// E ouvi foguetes 
na rua e tiros// Eu gostei muito do Natal// Fim 
3P- Agora vais ler frase por frase e vais ver se há algum erro/// Primeiro o 
título// 
4C- As férias de Natal// 
5P- Aqui há algum erro? 
6C- Não! 
7P- Então vamos à primeira frase// Lê lá a primeira frase// 
8C- Eu passei o Natal em casa/ com as minhas Famílias// 
9P-E então?! Aqui? 
10C- Não// 
11P- Tu dizes com… 
12C- As minhas 
13P- <int> As… 
14C- <olha para o texto> As minha famílias// 
15P- As minha famílias// E então? 
16C- Tem// 
17P- Qual é? 
18C- E os meus avós 
19P- <int> Não/ aqui/ qual é o erro que está? 
20C- É este e esse <aponta> 
21P- Então como deveria de estar?/ Tu tens muitas famílias ou só tens uma 
família? 
22C- Muitas// 
23P- Tens muitas?!/ Então é a que está em Portugal e a que está em Cabo 
Verde? 
24C- Sim// 
25P- Então é com as… 
26C- Minhas// 
27P- Então põe lá// Sublinha/ a palavra por baixo// Põe um risco por baixo da 
palavra// 
28C- Aqui?! <aponta> 
29P- Não! Então qual era a palavra?/ <o aluno reconhece> Isso é um risco por 
cima da palavra e eu quero um risco por baixo da palavra/ E agora pões a 
palavra bem escrita por cima/ como tu achas que é bem escrita… 
30C- Assim?! 
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31P- Por cima da palavra/ Isso! <o aluno escreve “minhas”>/ Segunda frase 
32C- E os meus avós passaram as férias  
33P- <int> O que é que está aqui escrito? 
34C- Passaram// 
35P- Lê lá tal e qual como está// 
36C- Pan…sa/ Parece um “s” 
37P- Põe lá bem escrito// 
38C- Aqui por cima? 
39P- Por cima! Tal e qual como fizeste aqui <aponta>//// Assim está igual ao 
debaixo/ Está pan…sa…ram// 
40C- É o “n”?! <ainda um pouco indecisa> 
41P- Então qual é? Não é o “n”?! 
42C- É o “a” e o “s”// 
43P- Pa…sa… <o aluno escreve “pasaram”>/ Lê lá essa palavra// 
44C- Passaram// 
45P- Como é que se lê o “s” entre duas vogais? 
46C- É dois “s”// 
47P- Ah! Então volta a escrever bem/ por cima! Não apagues! Por cima/ isso…/ 
E sublinha à mesma a palavra/ Isso!/ Passaram… 
48C- As féria de 
49P- <int> As… 
50C- Férias// 
51P- Então/ o que é que faltou?// 
52C- O “s”// 
53P- Então vá// <o aluno corrige> Podes sublinhar// <o aluno tosse> Ai essa 
tosse! As férias de… 
54C- Natal em Cabo Verde// E nós fizemos a festa de Natal e comemos 
camarão/ bacalhau cozido/ arroz com atum/ peru azado <sorri/ olha para o 
erro/ reconhecendo-o logo na leitura> 
55P- Então é aqui <aponta> o único erro que tu viste/ foi? 
56C- Foi// 
57P- Então sublinha e escreve bem por cima// 
58C- Cozido?! 
59P- Peru assado/ era o que tu querias…/ 
60C- Tem um “n”? Ou não? 
61P- Assado// Tu leste “azado”/ não foi?! E viste que estava mal///  
62C- é o “a”/ o “c”/ o “d” e o “o”// 
63P- Põe lá a…sa 
64C- Assim <corrige de “azado” para “asado”>?! 
65P- Vá/// Agora vê lá um “s” entre duas vogais… 
66C- Sim// 
67P- Como é que se lê? 
68C- Dois// 
69P- Então põe lá// <o aluno escreve “assado”>// Mais algum erro aqui nesta 
parte? 
70C- Não/// E// recebemos prendas 
71P- É recebemos ou recebi? 
72C- Recebemos// 
73P- Então sublinha e põe lá por cima/ como devia de ser <o aluno corrige de 
“rencebe” para “rencebemos”> 
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74C- Recebemos prendas e abrimos as prendas à meia noite/ é este aqui 
<aponta para o que identificou> 
75P- Então põe lá bem// 
76C- Para pôr em cima? 
77P- Sim// <o aluno corrige para a forma incorrecta/  tinha “à” e escreve “a”> 
78C- E ou/ houve foguetes na rua e tiro// 
79P- E aqui nesta frase? 
80C- Falta o “e”// 
81P- Um… 
82C- Um “e”/ Aqui <aponta já insegura com o que estava a dizer> 
83P- Hum… Que palavra é esta? 
84C- Foguete// 
85P- Foguetes/// E agora lê lá o que tu escreveste mesmo// 
86C- Foguetes// 
87P- Diz/ A primeira// 
88C- Foguetes// 
89P- Olha para lá/// Qual é a primeira letra?// 
90C- “f”// 
91P- Isto <aponta> é o “f”? 
92C- Não/// é o “v”// 
93P- Ah! É o “v”/// Então põe lá bem/// Fo…guetes// <o aluno corrige de 
“vogetes” para “fogetes”> 
94C- Na rua 
95P- E… 
96C- Tiro// 
97P- Foi só um tiro? 
98C- Sim// <pensa melhor> Muitos// 
99P- Então é “tiro” que pomos? 
100C- Tiros// 
101P- Então vamos escrever… <dita enquanto o aluno escreve “muitos tiros”> 
102C- Para pôr tiro aqui? 
103P- Tiro?! Muitos tiro? 
104C- Sim// 
105P- Foi só um? 
106C- Tiros// 
107P- Ah! Sublinha por baixo/// A seguir… 
108C- Eu gostei muito do Natal// Fim// 
109P- Agora/ quando nós estamos a fazer um texto/ nós podemos melhorá-
lo… 
110C- Sim// 
111P- Por exemplo/ tu falaste das prendas e não chegaste a dizer quais eram// 
Ainda te lembras? 
112C- A minha foi Barbie// 
113P- Foi uma Barbie// Então podes escrever: A minha prenda de Natal foi 
uma Barbie//” <dita enquanto o aluno escreve> 
114C- Tá mal <refere-se ao “foi”> 
115P- Então apaga// 
116C- Tá bem <ri-se por notar que estava a ser “enganada”>// Falta o “e” 
117P- O “e”! 
118C- No fim? 
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119P- Sim//// E agora o que é que pomos no final? 
120C- Um ponto final// 
 
09:41 minutos 
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Aula nº 24 
 

Data: 16/2/2006 
entre as 14h30 e as 15h30 

 
 
 
Aluno D- Entrevista individual 
 
1D- No meu ano novo eu fiquei em casa com/ o meu irmão e com a/ a … 
família da minha madrinha e a minha/ a mãe/ dela/ o quê?/ tá mal  
2P- Espera/ já vamos aí// 
3D- A mãe dela <atrapalha-se um pouco> é a minha/ mãe é a madrinha do 
meu irmão elas fizeram bolos e eu/ e o meu irmão ficámos a ver televisão/ 
Depois/ à meia noite nós fomos a casa da minha avó/ ficamos lá um bocadinho 
depois eu fiquei a ver televisão depois eu fui dormir/ E nós ouvimos foguetes e 
tiros// 
4P- E então?! Vamos começar desde o início/ linha por linha// Na primeira linha 
5D- O meu ano novo// 
6P- Isto é o título/// agora a primeira linha do texto// 
7D- No meu ano novo eu ficei em casa com o meu irmão  
8P- <int> Vamos parar aí// Até aí o que é que está mal? Ou não está nada 
mal? 
9D- Não// 
10P- Não está nada mal… A seguir// 
11D- E com a família da minha madrinha 
12P- <int> E até aqui? “E com a…”/ O que é que está escrito? 
13D- <olha/ mas lê família e o que está escrito é “filia”>// Está mal// 
14P- Então vê lá bem/// Foi com a família da tua madrinha? 
15D- Hum/ hum <afirma por som> 
16P- E quem da família da tua madrinha? <o aluno tinha escrito “fanilia”/ por 
cima de “filia”> 
17D- Com a mãe/ o irmão/ o namorado e a filha// 
18P- Mas tu aqui querias escrever filha? <aponta>/ Não te lembras? Mas 
escreve lá filha/// Deixa “família”/ mas põe lá “filha” // 
19D- Assim?! 
20P- Sim/// Fi… lha<o aluno escreve “finlha”> 
21D- Filha da minha madrinha <olha e pára> 
22P- Continua// 
23D- E a mãe dela// 
24P- Mãe está mal escrito? <o aluno troca o “n” e o “m”> 
25D- Não// 
26P- Era a mãe de quem? 
27D- Da minha madrinha// 
28P- Tu disseste com a filha da minha madrinha e a mãe dela/ e mais quem? 
29D- E a minha mãe e a madrinha do meu irmão/ Elas fizeram bolos 
30P- <int> O que é que vamos pôr aqui? <aponta> É outra ideia?!/ E então o 
que é que temos de pôr aqui para parar…Uma pausa// 
31D- Ponto final// 
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32P- E agora como é que aparece “Elas”? Fica igual?// Quando começamos 
uma frase/ como é que é a letra? 
33D- Grande// 
34P- Então pomos o risco por baixo e escrevemos por cima com letra 
maiúscula/// Elas… 
35D- Fizeram 
36P- <int> Fizeram?! Eu vejo aqui uma tentativa tua de escrever o “f” e depois 
o “v”/// Qual é que tu querias “fi” ou vi”? 
37D- Fizeram// 
38P- Então qual é a letra? 
39D- “F”// 
40P- <exprime afirmação pelo som> E agora escreves fizeram// <o aluno 
corrige de “vizerão” para “fizerão”> 
41D- Fizeram bolos e eu e o meu irmão ficámos a ver televisão// 
42P- Até aqui/ mais alguma coisa? 
43D- Não// 
44P- Então/ outra ideia… 
45D- Depois à meia noite 
46P- <int> depois à/ está aqui o “à” 
47D- Com “h”// 
48P- É?!/ Este “à meia noite”… / Há o “há” que é existe e há o “à” que não tem 
nada a ver com isso// 
49D- Ah! Então…// Assim  
50P- Isso é quando fazemos ah! <exprime uma exclamação> 
51D-Ah/ então tá mal/ Primeiro é o “h” e depois o “à” <escreve “hà”>// à meia 
noite nós fomos a casa da minha avó/ ficámos lá um bocadinho/ Depois eu 
fiquei a ver televisão 
52P- Televi… 
53D- São// 
54P- Está aí televisão? 
55D- Não <com ar aborrecido> 
56P- Lê o que tu escreveste mesmo/ Lê por sílabas// 
57D- Te…le…fi…cão 
58P- Então escreve lá televisão <volta a escrever da mesma maneira> Cão?! 
Toma lá atenção <o aluno corrige o erro> 
59D- Depois eu fiquei/ fui dormir// 
60P- Não há nenhum erro? 
61D- Ah! <nota que trocou o “n” pelo “m” >// 
62P- Dormir? 
63D- Não/ falta uma perna <corrige>// Eu  
64P- <int> Vê lá bem! E… 
65D- E nós//  
66P- Então não pode ser eu// 
67D- E nós ouvimos 
68P- <int> Ouvimos?! 
69D- Ouvimos// 
70P- Ovimos?! 
71D- Ouvimos// 
72P- Então é ouvimos ou ovimos? 
73D- Ouvimos// 
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74P- E tens lá ouvimos? 
75D- Não/ ovimos// <corrige o erro>// Ouvimos foguetes e tiros 
76P- <int> Tiros?! 
77D- Tiros// 
78P- Mas eu não estou a ver “tiros” mas “tiro” <o aluno corrige> Põe aqui o 
risquinho para sabermos que mudaste// 
79D- Um risquinho? 
80P- Por baixo/ Isso/ Agora/ Este texto pode ser mudado// Quando nós 
olhamos outra vez para um texto/ para além dos erros nós podemos tentar 
melhorá-lo/ com outras ideias// 
81D- Sim// 
82P- Estavas a falar do ano novo… O que é que tu falaste? Das pessoas que 
estiveram lá na tua casa/ que fizeram bolos/ depois para onde foram à meia 
noite/ o que é que tu ouviste… E o que é que comeste?/ Qual foi a refeição?/ 
Quando é ano novo o que é que costuma haver para comer? 
83D- Feijoada// 
84P- Foi?! Feijoada?! 
85D-Eu só comi bolos// 
86P- Então podes escrever eu só comi bolos/ porque não tinha fome/ mas 
havia feijoada// Não era? Então vá <dita enquanto o aluno escreve> 
87D- Já está// 
88P- E outra… Mais? 
89D- Eu ouvi música// 
90P- Que tipo de música/ sabes? 
91D- Funaná// 
92P- Caboverdiana chamada funaná// Vá// <dita/ por vezes/ silabicamente>// 
Ouviste mais alguma música? 
93D-Não// 
94P- Agora lê o que escreveste// 
95D- Eu só comi bolos porque não tinha fome mas havia  
96P- Havia?! 
97D- Feijoada/ Tá mal <corrige de “vejuada” para “feijuada”>// Eu ouvi música 
caboverdiana chamada funaná// 
98P- Está bem?! Escreve lá aqui por baixo Cabo Verde//// São duas palavras// 
Acaba em “u”? 
99D- Não <fica indecisa> 
100P- As palavras em Português costumam terminar muito em “u”?/ Em que 
língua é que acabam muito em “u”?// não te lembras? Diz lá o que estás a dizer 
entre dentes… 
101D- Crioulo <disse insegura e muito baixinho> 
102P- Em Português qual é a letra que se lê “u”/ que tem um som mais fraco? 
Quando tu dizes “gosto/ como”/ é o “u”? 
103D- O “o”// <escreve cabovediana> 
 
17:21 minutos 
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Aula nº 21 
 

Data: 1/2/2006 
entre as 14h30 e as 17h45 

 
Aluno H- Entrevista individual 
 
1P- Lê lá o texto// 
2H- No Natal fiz a minha árvore de Natal/ comi frango frito com batata frita e fui 
à casa da minha tia e/ brinquei lá e dormi e quando  voltei para casa/ e brinquei 
na minha casa// <leu o que pretendia que lá estivesse/ e não o que estava 
realmente> 
3P- Então vamos por partes// Lê a primeira linha// 
4H- Qual? Essa?! 
5P- Sim// 
6H- No Natal fiz a minha árvore de Natal/// 
7P- Tens algum erro? 
8H- Não// 
9P- A seguir// 
10H- Comi frango 
11P- <int> Frango?! 
12H- Comi frango frito com batata frita e fui 
13P- <int> E aí não tens nada? 
14H- Não// 
15P- Qual é esta palavra aqui? <aponta para a palavra> 
16H- Frango// 
17P- Fran… 
18H- Fran/ co<reconhece o erro> Para pôr a letra? 
19P- Não/ faz um risquinho por baixo e escreve bem/// Por cima// <o aluno 
corrige> 
20H- E fui à casa da minha tia e brinquei/ lá e 
21P- E <aponta> 
22H- Brinquei// 
23P- Brin… 
24H- <diz baixinho a palavra correcta/ quase murmurando> 
25P- Está brinquei? 
26H- Brincam// 
27P- Queres brinquei? 
28H- <acena afirmativamente com a cabeça> 
29P- Então escreve lá// <o aluno corrige/ lendo silabicamente/ mas em vez de 
“brinquei”/ escreve “brincai”> 
30H- lá/ brinquei lá e dormi e quando voltei para casa 
31P- <int> Voltei?! 
32H- E quando voltei para casa// 
33P- Esta primeira letra é qual <aponta e o aluno observa> 
34H- É o “F”// 
35P- <int> E tu dizes… 
36H- Voltei// 
37P- Então escreve lá vol… tei// <o aluno corrige de “foltam”/ para “foltei”/ 
reconhece a letra correcta/ não sendo capaz de corrigir> 
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38H- E brinq/ que/ <reconhece o erro> 
39P- Escreve bem brin… quei// <o aluno corrige de novo para “brincai”> 
40H- Na minha casa// 
41P- Agora tens isto tudo/ É só uma frase!// <o aluno observa o texto> Não 
podias fazer frases mais pequeninas/// Ou achas que está bem assim? Está?!! 
42H- Sim// 
43P- Então vamos pensar noutras coisas para pores nas férias de Natal/ no 
texto// O que é que podias pôr mais? 
44H- Quê? 
45P- O que é que podias dizer mais? Como é que podias aumentar o texto? 
Para ficar melhor? <o aluno pensa> Tu dizes “brinquei na minha casa”// Ao que 
é que tu brincaste?/ Com o quê? Sozinho? 
46H- Brinquei com os meus amigos e joguei computador// 
47P- Então vá… Eu brinquei com os meus amigos e joguei computador// 
Escreve lá/// <repete o que o aluno disse/ à medida que ele vai escrevendo>/ 
Mais… 
48H- <acena negativamente com a cabeça> 
49P-Mais nada?! Prendas?! Recebeste alguma prenda? 
50H- Recebi… 
51P- O quê? 
52H- Recebi uma sega/  mais outra sega/ só que a sega 2 e a primeira sega foi 
a sega1/ recebi um computador portátil e o carro telecomandado// 
53P- Então podes escrever/ vá! <vai ditando e o aluno vai escrevendo> 
54H- Como é que se escreve sega? 
55P- Se… ga// <o aluno escreve à medida que a professora dita 
silabicamente> 
56H- Te/ Tele 
57P- Co…man…da…do/ Mais? Não ouviste foguetes? 
58H- Não// 
59P- Não ouviste tiros? Nada? 
60H- <acena negativamente com a cabeça> 
61P- Ok! Então lê lá a parte que fizeste hoje// 
62H- Eu brinquei com os meus amigos e joguei computador/ Eu recebi a 
sega1/ a sega2/ o computa/ e computador portátil/ e o carro/ o carro telecoman/ 
telecomandado// 
63P- Aqui vês algum erro? Não?! 
64H- <observa> Não! 
65P- Só que disseste aqui o computador portátil// Se calhar púnhamos aqui o 
artigo “o”// 
66H- <acena afirmativamente com a cabeça> 
67P- então põe lá o tracinho em baixo e escreves “o”// Não é preciso apagar 
nada// Não apagues nada// Põe o traço por baixo// 
68H- Aqui? 
69P- Sim/ escreves aí “o”/// E agora tracinho por baixo que é para dizer que… 
Não/ não/ deixa estar como está// Aqui em baixo pões o traço// 
70H- Assim?! 
71P- Assim/// Pronto!/ E então?! Está tudo? 
72H- Está// 
 
07:34 minutos 
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Aula nº 21 
 

Data: 1/2/2006 
entre as 14h30 e as 17h45 

 
 
Aluno I- Entrevista individual 
 
1P- Primeiro vais ler o teu texto todo/ uma vez/ alto! 
2I- Eu tenho muitos lápis 
3P- <int> Não! O teu texto?! 
4I- Férias de Natal 
Eu fui ver a árvor de Natal com a minha fámilia//  
O meu 2006 foi óptimo porque fui jantar na panças com a minha fámilia e 
coando era meia noite a minha tia fez anos/// Quan/ Quan/ Quan tanto/ 
Cantamus parabéns// Eu re/ resolvi/ Eu recebi muitas prendas//” 
5P- Ok! Então agora vamos por partes// Vamos ao título… O título está bem/ 
achas que não está? 
6I- // Está// 
7P- Agora lê lá a primeira frase e depois vamos ver se tem erros// 
8I- Eu fui ver a árvor de Natal com a minha fámilia// 
9P- E então?! Vês algum erro? 
10I- Não!  
11P- Então vamos à segunda… 
12I- O meu 2006 foi óptimo porque eu/ não/ porque fui jantar na panças com a 
minha fámilia e can/contanto era meia noite a minha tia fez anos// 
13P- <int> Ponto final//Vamos lá ver nesta frase// O meu 2006 foi óptimo/ 
porque/ disseste eu/eu fui/ então queres meter aqui o eu? 
14I- Sim// 
15P- Então vá/ põe lá ali o eu/// Por cima! <a aluna escreve> 
16I- Por cima?! 
17P- Sim//// Por que eu fui/ Até esta parte não há nada? O meu 2006 foi 
óptimo/ porque eu fui… 
18I- Não// 
19P- A seguir 
20I- Porque eu fui jantar na panças com a minha fámilia e con/ contanto era 
meia noite  
21P- <int> Qual era a palavra que querias escrever aqui? <aponta para 
“coando”> Que tu enganas-te várias vezes quando estás a ler esta palavra?E… 
22I- Quando// 
23P- Quando/ Qua…Como é que tu escreves qua? 
24I- Com essa letra? <escreve para a investigadora ver> 
25P- Mostra! Ah! Então escreve lá! Com o “q” de quá quá 
26I- Por cima? 
27P- Por cima! <a aluna escreve>// E pões um risquinho por baixo da palavra 
que viste que era um erro// 
28I- Tem de ser assim… 
29P- Tem de ser assim! 
30I- Aqui também? 
31P- Sim! / Agora a seguir! Era meia noite… 
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32I- // A minha tia fez 
33P- <int> Fez? Está aqui fez? 
34I- Fiz! 
35P- Está aí fiz// <o aluno corrige> Fez anos// A seguir? 
36I- Quando/ Cantámos parabéns// 
37P- Cantámos parabéns// <o aluno observa e quer já corrigir> Olha por 
exemplo esta letra <aponta> “us”/ Nós em Português utilizamos o “u”? 
38I- Não// 
39P- Qual é a letra que se lê “u” e não é o “u”? 
40I- Qual é? 
41P- Sim// Nós dizemos às vezes que ele até é mentiroso/// Que é muito 
fraquinho e lê-se “u”// <o aluno pensa> 
42I- O “o”// 
43P- O “o”// Então vamos lá pôr// Põe à mesma entre parêntesis como tens 
posto… 
44I- Depois a palavra  
45P- Hum/ hum… Depois a palavra por cima <o aluno corrige>// Parabéns… 
Está?! 
46I- <acena afirmativamente com a cabeça> 
47P- A seguir… 
48I- Eu recebi muitas prendas// 
49P- Mui…tas?! Tens muitas? 
50I- O “s”// 
51P- Então vamos pôr// 
52I- Tá muita// 
53P- Podemos dizer “muita prendas”? 
54I- Muitas prendas// 
55P- Muitas pren…das! 
56I- Já está// 
57P- Está isso?!/ Está aí prendas? 
58I- Sim <com ar aborrecido/ por pensar que está bem> 
59P- Pren…das 
60I- <int> Ah! É o “d”// 
61P- É o “d” <o aluno corrige>/ E agora/ sabes mais alguma coisa para pôr 
aqui no texto? Para o texto ficar melhor? 
62I- Aqui? 
63P- Sim// 
64I- Tudo? <o aluno fica ansioso> 
65P- Tudo não! / Se te lembras de mais alguma coisa das férias de Natal ou do 
ano novo/ que pudesses melhorar o texto?/ Pô-lo mais completo! <o aluno 
pensa> Por exemplo dizes que recebeste muitas prendas// O que é que 
recebeste? 
66I- Recebi materiais// 
67P- Para a escola? 
68I- Sim// 
69P- Então podes pôr// 
70I- Eu recebi… <o aluno escreve> 
71P- Sim… 
72I- Materiais// 
73P- Para a escola/ não foi o que disseste?! 
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74I- E… 
75P- Para a escola…E? 
76I- E mais? 
77P- Sim! Mais…/ 
78I- A minha avó me deu um óculos para ir pr’á praia// 
79P- Podes escrever <repete o que o aluno disse> 
80I- <o aluno escreve> Para escrever aqui? 
81P- Sim/ na linha//// Para a praia/ não foi <acompanha a escrita do aluno> 
82I- E uma moch/ aquelas malas// 
83P- E uma mala// Para levar no braço/ não foi? 
84I- Pois// <o aluno escreve> 
85P- Bra…/ Mais alguma coisa? 
86I- Não// 
87P- Então podes pôr um ponto final/// Agora vamos voltar a ler essa parte// 
88I- Essa? <aponta> 
89P- Sim/// Lê lá a primeira frase// 
90I- Eu recebi materiais para a escola/ a minha avó me deu <escreveu deume> 
um óculos para a praia e uma mala para levar no braço// 
91P- Agora só na primeira linha// Lê lá/ vê lá se vês algum erro? 
92I- Eu vou ler essa/ não?! 
93P- Sim/ só a primeira// 
94I- Eu recebi materiais para a escola// 
95P- Algum erro? 
96I- Não// 
97P- A seguir// 
98I- A minha avó me/ <repara que diz me deu e tem deume/ corrigindo para a 
forma oral>É o “me”// 
99P- Então vê lá/ Não apagues/ põe por cima// Faz como fizeste… 
100I- <escreve medeu>/ me deu um óculos 
101P- <int> Um óculos? 
102I- É o “o”// Não! 
103P- Tu dizes um óculos?/ Ou…/ É um? 
104I- Sim! 
105P- É?// A seguir// 
106I- Para a praia e uma mala para levar no braço// 
107P- No braço// Mais nenhum erro? 
108I- Não// 
109P- E por exemplo aqui/ puseste um ponto final/ não foi? 
110I- Sim// 
111P- Eu recebi materiais para a escola// “a” que é outra frase como é que 
devia começar? 
112I- Ah! O “a” grande// 
113P- Então vamos lá pôr// 
114I- Por cima? 
115P- Sim// <o aluno escreve>// Mais nada? 
116I- Não// 
117P- Então vamos ficar por aqui// 
 
10:30 minutos 
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Aula nº 21 
 

Data: 1/2/2006 
entre as 14h30 e as 17h45 

 
 
Aluno JA- Entrevista individual 
 
1JA- O Natal/// No Natal// tive muitas prendas e fui ver o ár/ árvere de Natal// 
No 2006 passei muito e eu// comi bacalhau// 
2P- Então vamos lá começar do inicio// No título// Está bem escrito? O Natal// 
3JÁ- <acena afirmativamente com a cabeça> 
4P- Vamos para a primeira linha// Lê lá// 
5JA- No Natal/ tive/ muita/ muitas 
6P- <int> Muita ou muitas? 
7JÁ- Muita prenda e 
8P- <int> Mas tu escreveste aqui/ lê lá o que escreveste// 
9JA- Prendas// 
10P- Então é “muita prendas” ou “muitas prendas” 
11JÁ- Muitas prendas// 
12P- Então o que é que falta aqui?/ Não/ mas faz como a professora disse/ põe 
um risco por baixo e escreve por cima/// E agora escreve por cima bem// <o 
aluno inicia a correcção/ muito inseguro>// Está bem!// Põe o risco por baixo e 
escreve agora por cima// Por cima// 
13JA- Aqui? 
14P- Sim// <o aluno corrige e escreve “muitas”>/ Mui… tas// 
15JÁ- Prendas e fui 
16P- <int> Fui/ é? 
17JA- É <não percebe e continua> Ver o árvere// <escreve tal como 
pronuncia> 
18P- O árvore?  
19JÁ- A árvore// 
20P- Não apagues nada/ põe um risco por baixo/ O “a” maiúsculo?! 
21JA- Não <apaga e escreve de novo/ correctamente “a”> 
22P- A árvore… 
23JÁ- A árvore de  
24P- <int> De…/ Pões um risco por baixo e escreves “de” 
25JA- Árvore de Natal<escreve “do” e não “de”> 
26P- Acabou a frase? 
27JÁ- Sim// 
28P- O que é que falta aqui? 
29JA- Ponto final// <escreve>/ No 2006 passei muito e eu comi bacalhau// 
30P- “eu” maiúsculo?! 
31JÁ- Não// 
32P- Então vá// <o aluno corrige e escreve “eu”>// Comi… 
33JA- Bacalhau//  
34P- Bacalhau?! <o aluno lê baixinho silabicamente>/ Não encontras mais 
nenhum erro?// Não?! Então outras coisas que pudesses escrever no texto// 
Outras coisas para melhorares o texto/ para ficar mais completo… que tenham 



 17

a ver com o Natal/// Ou com a passagem de ano//// Onde é que tu passaste a 
passagem de ano? 
35JÁ- Em casa// 
36P- Em casa?! 
37JÁ- Com a minha irmã/ com a minha mãe e com a amiga da minha mãe// 
38P- Então podes escrever: “Eu passei a passagem de ano/ Ou na passagem 
de ano estive com a minha mãe/ com a minha irmã”… Com a minha mãe? 
39JA- Com a minha irmã/ o namorado dela/ os meus irmãos e a amiga da 
minha mãe// 
40P- Então escreve lá isso! 
41JÁ- Para passar por cima? 
42P- Não/ não/ noutra linha// <o aluno escreve lentamente/ devido às suas 
dificuldades na escrita>// Então lê lá o que tu escreveste/ alto! 
43JA- E/ passei/ E passei na casa com a minha mãe e a/ e com/ espera// 
44P- Enganaste-te aí/ então põe um risquinho/ e põe por cima// Então não é a 
minha/ mas 
45JÁ- <int> o meu// 
46P- Então tens de pôr também o risquinho por baixo do “a” que é o “o”// 
47JÁ- <corrige o erro de “a miha” para “o meo”> O meu irmão/ os meus irmãos 
e com/ <observa o texto> 
48P- Então vamos pôr aí o com/ para ficar melhor// <o aluno pronuncia várias 
vezes a palavra antes de a escrever> 
49JA- Irmã// 
50P-Tens mais algum erro? Não?! 
51JÁ- <acena negativamente com a cabeça> 
52P- Põe lá ponto final e vamos pensar noutra coisa que pudéssemos pôr no 
texto//// Já falaste da comida/ já falaste com quem é que estiveste/ Estiveste 
em casa// Viste alguma coisa? O que é que viste/ o que é que fizeste em casa? 
53JA- Brinquei com a minha irmã// 
54P- E foguetes? Viste alguns foguetes? 
55JÁ- <acena afirmativamente com a cabeça> 
56P- Então podes dizer: “Brinquei com a minha irmã e  
57JÁ- <int> E fiquei com a minha irmã quando a minha mãe saiu/ com a minha 
irmã e com o namorado dela 
58P- Então põe: “quando a minha mãe saiu fiquei com a minha irmã e com o 
namorado dela// Brincámos e vi foguetes//” Então vá// <dita enquanto o aluno 
escreve> 
59JA- Quando é pegado? 
60P- É/// Qua… como é que se faz qua?/ Quando a minha mãe saiu… <dita  
silabicamente enquanto o aluno escreve>// Ponto final/ agora vamos lá ler essa 
parte/// Quando/ não é?!<chama a atenção para o que escreveu “comquado”> 
61JÁ- <não percebe e continua> Quando a minha mãe saiu fiquei com a minha 
irmã e o namorado dela/ Brinquei e vi foguetes// 
62P- Quando a minha mãe saiu// Há algum erro? Quando <diz mais alto esta 
palavra> a minha mãe saiu… Não?! 
63JA- <acena negativamente com a cabeça> 
64P- Fiquei/ não é? 
65JÁ- É <diz quase a medo> Com a minha irmã e o namorado dela/ brinquei 
66P- <int> Brinquei?!/ <dá tempo para o aluno observar> O que é que está aí? 
67JÁ- Brincámos// 
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68P- Brin… Está aqui brin?/ Não apagues/ põe por cima/ Põe um risco e põe 
por cima/// <dita silabicamente> E… 
69JA- Vi foguetes// 
70P- E então? Não há mais nenhum erro? Não encontras?// Não?! 
71JÁ- <acena negativamente com a cabeça> 
 
 
16:33 minutos 
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Aula nº 21 
 

Data: 1/2/2006 
entre as 14h30 e as 17h45 

 
 
Aluno JO- Entrevista individual 
 
1JO- Na bespra de Natal eu e a minha mãe fomos fazer compras e 
comprámos// Ah! champanhe e sumos e baca/bacalhau e repolho e batatas e 
depois fomos comprar um árvore de Natal e uns luzes para infeitar e um/ uns/ 
ah…bonecos e a minha tia veiu de França para passar o natal com a família e/ 
no Natal e recebeu um/ um presente que eu receber um teneis da puma e da 
Nike e comemos// perna de frango com arois e batata frita e com saladas e be/ 
bebemos sumos e champanhas//” 
 
2P- E então/ não estás cansado de ler?/ Só um ponto final/ uma pausa?! 
3JO- No! 
4P- Oh! Eu vi esse fôlego a acabar… Vamos começar por partes// No título há 
algum erro? Lê outra vez o título// 
5JO- Férias de Natal// 
6P- Há algum erro? 
7JO- Não// 
8P- Vamos começar na primeira linha… 
9JO- Na véspera de Natal 
10P- <int> Na… 
11JO- Na bespra <fica atrapalhado> 
12P- Tu disseste véspera?!  
13JO- Um erro! 
14P- Um erro// Então vamos lá pôr um risco por baixo e escrever véspera//// <o 
aluno corrige de “bespra” para “vespra”/ tal e qual como diz oralmente>  De 
natal… 
15JO- E eu e a minha mãe fomos fazer compras e comprámos champanhe 
16P- Champanhe? 
17JO- Champanhes/ champanhas <fica indeciso> 
18P- Como é que tu dizes? Bebemos champa… 
19JO- Nhas// 
20P- É nhas? 
21JO- Champanhas/ Champanha 
22P- A seguir… 
23JO- E fomos… 
24P- E fomos?! O que é que tu querias aqui? 
25JO- E sumos// 
26P- Sumos?! 
27JO- <faz um ruído que exprime uma afirmação> 
28P- Como é que tu lês isto? 
29JO- Sómos// 
30P- Escreve lá bem sumos// 
31JO- Vou escrever aqui que não dá espaço// 
32P- Está bem! <o aluno corrige> Ok! 
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33JO- E batata/ no bacalhau e repolho e batatas// 
34P- Se calhar o que é que púnhamos aqui? 
35JO- Pois <fica pensativo> 
36P- Não está já grande?/ O que é que púnhamos aqui? 
37JO- <pensa na solução/ desistindo> E fomos comprar um árvore de Natal/// 
É um acento no “e”// 
38P- Ahm! Batatas e “e” depois… 
39JO- Não// 
40P- Não achas que isto já está muito grande// Esta frase?! 
41JO- Porquê? <olha espantado> 
42P- Continuamos…// Achas que sim? Eu acho que fazíamos aqui uma pausa// 
Como é que fazemos uma pausa? 
43JO- Ponto final// <responde prontamente> 
44P-  Vamos construir outra frase/ sem ser “e depois”! 
45JO- É com letra grande… para começar 
46P- <int> Mas sem ser “e depois”… Como é que devemos começar a frase? 
47JO- Fomos? 
48P- Quem é que foi? 
49JO- Eu e a minha mãe// 
50P- Vamos tirar este “e depois”// Tira lá <o aluno risca> e escrevemos “eu e a 
minha mãe” <dita e o aluno escreve>// Fo… 
51JO- Mos// <repara no esquecimento> É o “s”//  
52P- Então põe o tracinho e depois o “s”// 
53JO- Fomos comprar um árvore 
54P- <int> Um árvore?! 
55JO- Árvores// 
56P- Mas tu dizes “o árvore” ou “a árvore”? 
57JO- A árvore// 
58P- Então é “um” ou “uma”? 
59JO- Uma// 
60P- Então põe lá o tracinho e o “a”// <o aluno corrige> 
61JO- Uma árvore de Natal e uns luzes 
62P- <int> Uns luzes?! 
63JO- Sim// 
64P- Uns?! Tu dizes “os luzes” ou “as luzes”? 
65JO- As luzes// 
66P- Então dizes uns luzes? 
67JO- Não/ as luzes <corrige para “as luzes”/ As luzes para infeitar e um 
bonecos 
68P- E um boneco? 
69JO- <int> Não… um bonecos 
70P- Um bonecos?! 
71JO- Não// 
72P- Ou pões um boneco ou uns bonecos// 
73JO- Uns bonecos <corrige>// 
74P- Se calhar fazíamos outra pausa/// Depois vem a história da tia… 
75JO- <acena afirmativamente com a cabeça> 
76P- Então vá// <o aluno coloca logo o ponto final> Pões um traço e podes 
escrever com letra maiúscula/// A minha tia… 
77JO- A minha tia veio de França para passar o Natal/ a noite de Natal// 
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78P- Então podemos melhorar// “Passar” tens aí/ e escreves “a noite de Natal”// 
<o aluno escreve>// A noite de Natal… 
79JO- Com a minha família// <olha e aguarda> 
80P- Com a minha família// Fazemos aqui o quê? Uma pausa?! 
81JO- Sim// 
82P- Então vá/// Tiramos o “e” e começamos “No Natal”// <o aluno corrige> 
83JO- No Natal eu/ tá mal <reconhece a distracção “e”/ em vez de “eu”>// Eu 
recebi 
84P- <int> Re…ce 
85JO- Bi// 
86P- <aponta para a palavra e deixa que o aluno note o erro> Recebe?! 
87JO- Recebi// 
88P- Então escreve lá recebi// 
89JO- Não é o “e”/ é o “i” 
90P- Então vá// <corrige “resebe” para “resebi”>// Uns prendas?! 
91JO- Uma prenda// 
92P- Só uma?! 
93JO- Duas// 
94P- Então escreve lá duas prendas// <o aluno escreve>// Duas… 
95JO- Duas prendas que eu recebi um teneis da puma e// eu recebi 
96P- <int> E… 
97JO- Da Nike/ 
98P- E…  
99JO- Comemos perna de frango com arroz 
100P- <int> Com arroz?! 
101JO- Arroz// 
102P- Lê lá o que está aqui <aponta> 
103JO- <observa e questiona-se> é com “u ou “o” aberto… 
104P- Não sei… Estou-te a perguntar//// 
105JO- Acho que é com “u” <fica confuso> 
106P- Como é que se lê um “r” entre duas vogais? 
107JO- <murmura> Um “r” entre duas vogais… Sei lá! 
108P- “rr”/ “Arroz” 
109JO- Com dois “r”// 
110P- Ah! <corrige de “arois” para “arrois”>// 
111JO- E batatas fritas/ e com salada e bebemos sumos 
112P- <int> Como é que tinhas escrito “sumos”? 
113JO- <observa/ cantarola e corrige de “somos” para “sumos”>// E 
champanhas/ Champanha// 
114P- E então/ mais alguma ideia para o texto?/ Ou ficamos assim por aqui? 
115JO- Ficamos// 
 
08:54 minutos 
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Aula nº 21 

 
Data: 1/2/2006 

entre as 14h30 e as 17h45 
 
 
Aluno L- Entrevista individual 
 
1P- Vamos lá… 
2L- As ferias de Natal/ As minhas ferias de Natal/ forão bué da fixe// Jo…gue/ 
Jo… ga…/ Eu pus o “a” 
3P- <int> Espera/ Não ponhas agora// 
4L- Jogar bola/ Fo…fui para casa/ Jo… Joga…r 
5P- <int>Espera/ não ponhas ainda/ não mudes ainda// 
6L- Jogar Playstation2 e es… que…ci de// <tentou ler a palavra seguinte> 
di…si…mo// Ei/ está mal! Di… si… de seguida/ de seguida a a…a…arv de 
Natal e no Natal es… ti…ve com a minha… a minha tia/ com a minha tia/ outra 
vez?!/ e com o meu pai// 
7P- Vamos já por partes// Aqui… No título/ Lê lá// 
8L- As férias de Natal// 
9P- Há algum erro? 
10L- Não! 
11P- Então vamos lá começar// 
12L- As 
13P- <int> As?! 
14L- Férias// 
15P- As… 
16L- As/ não 
17P- Lê lá o que está aqui// 
18L- As minhas  
19P- <int> minhas… 
20L- Férias de Natal “forão” <escreve tal como pronuncia> 
21P- <int> Não há nenhum erro até aqui? 
22L- Não! 
23P- Não… A seguir//// 
24L- Bué da fixe 
25P- <int> Até aqui? 
26L- Não/// Jo… gue… Joguei/ Ah! 
27P- Então devia ser “joguei”/ não vais apagar nada/ vais pôr um traço por 
baixo/ um risco por baixo da palavra que tu viste/ Assim e escreves a palavra 
por cima 
28L- <int> Por cima? 
29P- Por cima/ bem escrita “joguei”… 
30L- <int> Tá… tá certo! Jo… gue…i <escreveu “jogai”/ mas pronuncia 
“joguei”> 
31P- Está/ joguei?! 
32L- Sim! 
33P- Ah/ tu pensavas que era jogar/ mas não era/ era joguei?! 
34L- Joguei <murmura> 
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35P- Está aqui joguei? 
36L- Sim/// Joguei bola 
37P- Bola?! 
38L-  Bo…la// 
39P- Está bola? 
40L- Sim// 
41P- Está bo…la? 
42L- Bo… la <olha e lê> 
43P- La? 
44L- Então isto aqui é o “l”// 
45P- Sim/ La// 
46L- Ah/ o “la”// <corrige de “bol” para “bola”> 
47P- Ah/ então põe o tracinho por baixo onde puseste o “a”/// Isso// A seguir// 
48L- Fui para a  
49P- <int> Para?!  Está aqui para? <aponta> 
50L- Pa…ra/ casa  jo… ga…r/ Aqui <reconhece o erro> 
51P- Então pões um tracinho e escreves “jogar” 
52L- Ah! Jo… gai…i/ Joguei <das duas formas prefere “jogar” e escreve por 
cima de “jogai”> 
53P- Jogar… <dita silabicamente para o aluno escrever> 
54L- Playstation 2 e es…que… ci//////me/ Esqueci 
55P- Tu disseste « esqueci-me »/ então põe lá 
56L- <int> Não/ é esqueci! 
57P- Então e porque é que disseste « esqueci-me » ?! Se calhar/ porque soa 
melhor/ não é? 
58L- Sim ! 
59P- Não tenhas preguiça/ Vá lá <o aluno contorce-se na cadeira e demonstra 
não querer fazer/ por lhe dar trabalho/ entoando “não” e rindo-se> 
60L- Não consigo <tenta evitar o trabalho> 
61P- Vais pôr um traço e escrever “esqueci-me”// 
62L- Esqueci! Esqueci! Vá lá!// Tá um bocadinho certo// 
63P- Está um bocadinho certo/ mas podia estar melhor//// Assim não pode 
ser… 
64L- Ah tá bem… 
65P- Queres saber escrever melhor ou não? 
66L- Sim! <tenta ser engraçado> 
67P- Cada vez melhor////// es////// que…ci…me <dita enquanto o aluno 
escreve>/ E esta palavra aqui? 
68L- De di//////si//////mo 
69P- <int> O que é que tu querias escrever aqui? 
70L- Di//////si////////Ahhhhh <fica atrapalhado> Disimo 
71P- <int> O que é que vem a seguir ?/ Não sei quantos <refere-se à palavra 
que o aluno não reconhece> a  
72L- <int> Ah ! Vou apagar isto// 
73P- E já sabes qual é ? 
74L - Sim// 
75P-Qual é? 
76L- Mas isto tá mal/ tá mal/ tá bem 
77P- <int> <levanta a voz> Qual é a palavra? 
78L- Hum <pensa> 
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79P- O que é que vem a seguir? O que é que tu dizes a seguir? 
80L- A…a … arv…vo/ falta aqui o “o” 
81P- Bem! <com ar zangado> Lê lá tudo o que está aqui// 
82L- O “a” e o “r”/ ar…v 
83P- <int> “Arv”? <pronuncia tal como o aluno escreveu> 
84L- De Natal// 
85P- Então o que será? Ainda não te lembraste do que era?// Não te lembras? 
<o aluno fala muito baixinho> Primeiro dizes o que estavas a dizer… 
86L- Di…dizer à minha mãe <como não sabe/ o aluno inventa>/ Ah/ é isso… 
87P- Eu lembro-me do que é que tu querias e vou-to dizer: “esqueci-me de 
desmontar a árvore de Natal”// 
88L- Ahhhhh <lembra-se> 
89P- Era/ não era? 
90L- Era// 
91P- Então vamos lá tentar escrever desmontar// <dita silabicamente enquanto 
o aluno escreve>/ A árvore/ agora escreve lá <dita de novo>/ Escreve por cima! 
<chama a atenção o comportamento do aluno/ por estar distraído e a brincar/ 
em vez de estar atento>/ /<corrige de “disimotar” para “dsmontar” e de “arv” 
para “arvor”> Está aqui alguma coisa mal <aponta> 
92L- O “t”// 
93P- Põe um risquinho por baixo e escreve/ bem escrito <corrige de “esdiv” 
para “estiv”> 
94L- Com a minha mãe 
95P- <int> Com a minha… <aponta> O que é que está aqui a fazer o “s”// 
Então assim é “minhas”… 
96L- Minha mãe// 
97P- Não apagues/ põe um risquinho <o aluno corrige>/ Podes escrever a 
palavra sem o “s”// 
98L- Minha mãe com a  
99P- <int> Não quero ouvir mais a cadeira a partir deste momento <interpela o 
aluno de novo por causa do comportamento> 
100L- Tia e o meu pai// 
101P- E agora mais coisas?/ o que é que tu comeste no Natal?/ O que é que 
foi o prato de Natal? 
102L- Estava só a brincar na rua// 
103P- Só brincaste? 
104L- Sim// 
105P- Vamos escrever: “Eu só brinquei na rua”/// Vamos/ Quanto mais 
escrevemos/ mais aprendemos// 
106L- O “aluno H” também teve de escrever 
107P- <int> Ah pois/ também escreveu mais <dita enquanto o aluno escreve>/ 
Estás a começar uma frase nova? 
108L- É o “e” grande? 
109P- Claro/// Eu só brinquei 
110L- Brinquei mais nada// 
111P- Brin…quei 
112L- “Q” de quá quá// <volta a brincar e a ser chamado à atenção> 
113P- Brin… quê? Não estou a ver aí “brinquei”// <corrige>/ Como é que é o 
“in”? 
114L- É o “n”// 
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115P- E já puseste o “n”? Então vá/// Na rua… 
116L- Não/ Em casa// <escreve> 
117P- Com quem? 
118L- Com o meu irmão <continua a fazer graças> 
119P- E os amigos? 
120L- Não/ não fui para a rua/// porque estava constipado// 
121P- Então põe ponto final// “Estava constipado” <dita e o aluno escreve>/ “e 
não fui para a rua brincar com os meus amigos” <o aluno escreve lentamente 
devido às suas dificuldades na escrita>/ Agora vamos lá ler a parte que 
escreveste hoje// Lê lá… voz alta! 
122L- Eu só brinquei em casa com o meu irmão//  
123P- <int> Nesta frase vês algum erro? 
124L- Não// 
125P- Continua// 
126L- Estava constipado e não fui para a rua com os 
127P- O que é que está aqui? <aponta> 
128L- Ah! Brincar com os meus/ com o meu 
129P- Então vamos pôr um risquinho por baixo que falta aí uma letra <o aluno 
corrige de “os meu amigos” para “os meus amigos”> 
130L- Meu amigo! 
131P- Só tens um amigo? 
132L- Sim… são maus! 
133P- Então espera/ tens de mudar tudo!/ “O meu amigo”/ Não apagues nada// 
<dita enquanto o aluno escreve>// E aqui disseste que estava escrito o quê? 
<aponta> 
134L- Foi// 
135P- Estava constipado e não… 
136L- Fui// 
137P- Ah// <o aluno corrige mas em vez de “fai” escreve “foi”> 
 
 

19:49 minutos
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Aula nº 21 
 

Data: 1/2/2006 
entre as 14h30 e as 17h45 

 
 
Aluno S- Entrevista individual 
 
1P- Lê lá bem o texto// 
2S- Eu fui passar o Natal com a minha prima e comi bacalhau com batata// 
ganhei muitas prendas e gostei dos/ das minhas prendas/ a minha arvere de 
Natal era grande/ E/ Não Eu pus as minhas prendas ope da minha arvere de 
Natal e pois/ pus as minha prendas ope da minha arvere de Natal// 
3P- Estás um bocadinho cansada/ não estás? 
4S- <acena afirmativamente com a cabeça> 
5P- Sabes porquê? 
6S- Não! 
7P- Não puseste nenhum ponto final e tiveste de ler tudo de seguida// Foi ou 
não foi? <o aluno observa> Puseste algum ponto final? 
8S- <acena negativamente com a cabeça> 
9P- Então agora vamos tentar ver// Sim?! Vamos por partes? Então vá… 
vamos começar pelo título// 
10S- Para ler?! 
11P- Sim// 
12S- As férias de Natal// 
13P- Vês algum erro? 
14S- Não// 
15P- Vamos continuar// 
16S- Eu fui passar o Natal com a minha prima 
17P- A minha prima…/ Nessa parte há algum erro? 
18S- Não! 
19P- A seguir// 
20S- E comi bacalhau com bata…ta/ ganhei muitas prendas 
21P- <int> Agora vais falar das prendas// Então o que é que devíamos pôr aqui 
em vez da vírgula?// Não pomos nenhum ponto final aqui? Continuamos? O 
que é que achas melhor? Ponto final ou continuamos? 
22S- <pensa> Ponto final// 
23P- Põe lá// <o aluno coloca o sinal de pontuação>/ Ganhei muitas/ prendas… 
Até aqui não há nenhum erro? 
24S- <acena negativamente com a cabeça> 
25P- A seguir// 
26S- E gostei 
27P- <int> Aí já não vamos começar com “E”/ vamos pôr o quê?// Quem é que 
gostou? 
28S- Eu//  
29P- Põe um risquinho por baixo do “E” <o aluno escreve> Assim/ um risco/ 
não queremos o “E”/ queremos o “Eu”// E escrevemos aqui por cima “Eu”/// Por 
cima do “E” senão não se vê/// Quando a professora diz por cima/ é aqui 
<aponta> como se houvesse outra linha//// Eu… 
30S- Eu gostei das 
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31P- <int> Das… O que é que está aqui? <aponta> 
32S- Dos// 
33P- Então pomos o risco por baixo/ não se apaga nada/ e escreves “das”// <o 
aluno corrige>// Das… 
34S- Das minhas prendas a minha 
35P- <int> Das minhas prendas// Agora vais falar da árvore de Natal// O que é 
que pomos aqui? A minha árvore de Natal é outra ideia// É ou não é? 
36S- <acena afirmativamente com a cabeça> 
37P- O que é que pomos aqui?// Estavas a falar das prendas/ agora vais falar 
da árvore de Natal// Quando é outra ideia/ o que é que costumamos pôr?/ Para 
separar as ideias? O que é que tu puseste antes para separar a ideia das 
prendas e da <int> Não fizeste outra frase? E agora vamos parar aqui/ vamos 
pôr um <espera que o aluno se lembre> Não separamos as duas coisas? 
38S- <depois de pensar/ ainda insegura/ responde baixinho> Ponto final// 
39P- Ponto final! Se é ponto final/ isto começa com que letra <aponta>?/ 
Começa com letra minúscula? 
40S- Com letra grande// 
41P- Então vá// <o aluno coloca o ponto final e a palavra a seguir com letra 
maiúscula>/ A seguir// 
42S- A minha  arvere <escreve tal como pronuncia> de Natal 
43P- <int> Era grande e depois vem letra maiúscula/ então o que é que temos 
de pôr aqui? 
44S- Ponto final// 
45P- Até aqui não há nenhum erro? 
46S- <manifesta-se negativamente/ através do movimento da cabeça> 
47P- Vamos continuar// 
48S- Eu pus as minhas prendas ope da minha arvere de Natal <olha de novo e 
recomeça>/ E pus/ tá mal 
49P- Então vamos pôr um risquinho por baixo e escreves como deve de ser// O 
qu é que tem de ser aí? 
50S- O “a” <corrige de “prendos” para “prendas”>/ ope da minha arvere de 
Natal// 
51P- E agora? 
52S- Ponto final? 
53P- Não viste mais nenhum erro? 
54S- <acena negativamente com a cabeça> 
55P- Mais? Outras coisas que podias falar?// Quais foram as prendas? Falas 
das prendas e não dizes quais foram/// O que é que tu recebeste? <tenta que o 
aluno se recorde>// Quem é que te deu as prendas? 
56S- A minha mãe// 
57P- Foi a tua mãe?!/ O que é que ela deu? 
58S- Roupa// 
59P- Então vá: “A minha mãe deu-me roupa…” <o aluno escreve>/ Deu-me 
roupa// 
60S- É um “r” pequenino? 
61P- É/// Roupa// Mais alguma coisa? Que tipo de roupa é que era? 
62S- Calças e camisas// 
63P- Então vá <dita e o aluno escreve>/ Camisas… E tu gostaste muito? 
64S- <afirma através do movimento da cabeça> 
65P- E eu gostei muito… Que eu gostei… muito…muito… 
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66S- É com “o”// 
67P- Será?! Mui… Mu// Muito/ <na própria escrita da palavra fica confuso> 
Vestiste logo ou foi só depois?  
68S- Logo// 
69P- Estreaste logo a roupa… 
70S- <acena afirmativamente com a cabeça> 
71P- E vesti logo// <dita e o aluno escreve>/ O que é que vamos pôr? 
72S- Ponto// 
73P- Ponto final/// Mais alguma coisa?/ Então volta lá a ler? 
74S- Aqui?! <aponta> 
75P- O que escreveste hoje// 
76S- A minha mãe deu-me/ deu-me roupa/ 
77P- <int> Há aqui algum problema no “deume”? <questiona depois de ver o 
aluno a olhar para a palavra insistentemente> 
78S- Não// <murmura/ insegura>/ Roupa/ calças e camisas/ que eu gostei 
muito e vesti logo// 
79P- E mais… No Natal estiveste com a tua família? Ou só com a prima?/ Foi 
só com a prima e com a mãe? 
80S- <acena negativamente com a cabeça> 
81P- Então podes escrever: “No Natal estive com a minha família” <o aluno 
escreve> Então não é uma nova frase?! Começa com que letra? 
82S- Letra grande// 
83P- Pois// <dita e o aluno termina>// E agora? 
84S- Ponto final// 
85P- E até aqui/ nenhum erro?/ Está tudo? 
86S- Está// 
 
10:53 minutos 
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Aula nº 24 
 

Data: 16/2/2006 
entre as 14h30 e as 15h30 

 
 
Aluno V- Entrevista individual 
 
1V- No meu Ano Novo eu tava a ajudar a minha tia e a/ minha// Tavam 
<reconhece um erro e apressa-se em corrigi-lo> 
2P- Espera/ lê primeiro tudo// 
3V- No meu ano Novo eu tava a ajudar a minha tia e a minha mãe eu fui à 
catequese depois a minha tia e a minha tavam a arranjar as festas e a fazer a 
comida e depois tava de noite os meus tios chegaram/ de noite eu fui vestir 
para festa na casa da minha tia chegaram todos e começou a festa depois 
fomos todos comer e quando deu meia noite começámos a tocar tampas e 
panelas para haver alegria e cantámos fomos para dentro dançámos depois 
fomos brincar na rua e no natal nos comemos bacalhau/ perú assado/ broa 
bolo de rei depois saímos da casa da minha tia 8 da manhã e gostei muito// 
Fim// 
4P- Não estás cansada? 
5V- Não// 
6P- De ler?! 
7V- Não// 
8P- Não foi complicado? 
9V- Não <responde efusivamente> 
10P- Quantas frases tens no texto? 
11V- Eu?!<começa a contar as linhas> Um/ dois/ três/ quatro 
12P- <int> Isso são linhas// 
13V- <fica atrapalhada olhando para todo o seu texto> 
14P- Onde é que consegues ver um ponto final? 
15V- No fim/// está aqui// 
16P- Só no fim! Então vamos começar por fazer a pontuação// Vamos ver com 
calma desde o início// Lê lá… 
17V- No meu ano Novo eu tava a ajudar a minha tia e a minha mãe <faz 
intuitivamente uma pausa>  
18P- Primeira coisa/// Fizeste aí uma pausa/ O que é que pomos aqui? 
19V- Ponto final// 
20P- Até a esse ponto final há alguma coisa/ Algum erro? 
21V- <observa> não! Ah/ tá aqui um// <aponta>  
22P- Não/ esse é depois/// Então a seguir a um ponto final vamos ter letra… 
23V- <olha para o texto e diz a palavra> “Eu”…Grande// 
24P- Maiúscula// Então pões um risquinho por baixo do “Eu” e escreves por 
cima como deve de ser// <o aluno corrige>// Agora “eu”… 
25V- Eu fui à catequese depois a minha tia/ e a minha//  Está aqui um erro! 
26P- Então põe por cima 
27V- <int> Era minha mãe// <corrige>/ Estavam 
28P- <int> Então tens de pôr estavam que não está aqui <aponta para o erro> 
29V- <corrige de “tavão” para “estava”/ pois reconheceu apenas como sujeito 
da acção “a minha mãe”> 
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30P- E aqui está bem? <aponta para “arajar”> 
31V- Está mal?! 
32P- Arran…jar 
33V- <concorda manifestando-se por um ruído> 
34P- Então vamos pôr bem/// A arranjar…/ Põe por cima// 
35V- <diz enquanto escreve/ mas não corrige/ escrevendo de novo “arajar”> 
36P- Então está igual? 
37V- Está// 
38P- Então está bem? 
39V- Tá// 
40P- Então podes apagar <o aluno apaga/ por estar igual ao que já tinha 
escrito>// Estava a arranjar… 
41V- A festa e a fazer a comida e depois/ Ah/ e depois aqui não…/ A comida// 
42P- Então ponto final e já podemos… <o aluno escreve ponto final e coloca 
letra maiúscula> 
43V- E depois tava de noite os meus tios chegaram de noite eu fui vestir para 
festa na casa da minha tia/ chegaram todos 
44P- <int> Da minha tia… Fizeste aqui uma pausa// Queres pôr aqui algum 
sinal de pontuação? 
45V- Vírgula// <coloca no texto>/ Chegaram todos e começou a festa depois 
fomos to/ To… dos comer e quando deu meia noite começámos a tocar 
panelas/ tampas e panelas <pára a leitura e vai colocar um ponto final/ por já 
estar a ler há algum tempo/ sem pausas>// 
46P- <int> Vais pôr um ponto final depois de tempas e panelas? 
47V- <concorda emitindo um ruído> 
48P- Depois metes para haver alegria/ Mas para haver alegria… tem  a ver 
com as tampas e as panelas… 
49V- <quer apagar/ percebendo o motivo> 
50P- Está aqui a borracha// <o aluno apaga>/ Lê lá a partir daqui <aponta para 
outra parte/ regressando atrás>Fomos todos comer…  
51V- <reconhece o esquecimento do “s” em todos/ e corrige> Todos comer e 
quando deu meia noite começámos a tocar tampas e panelas 
52P- <int> Antes não podes ter nenhum ponto final? 
53V- <discorda emitindo um som/ acompanhando gestualmente> 
54P- Está muito grande! 
55V- <fica confuso/ recomeçando noutra parte anterior> Todos começou/ E 
depois tava de noite os meus tios chegaram/  
56P- Chegaram de noite… 
57V- De noite eu fui vestir para festa na casa da minha tia chegaram todos e 
começou/ <murmura a última palavra/ reconhece o erro e corrige/ 
acrescentando o “u”> 
58P- Começou… 
59V- Começou a festa depois fomos todos comer e quando deu meia noite 
começamos a tocar tampas e panelas para haver alegria e/ e cantámos/ 
<considera estar comprido/ põe um ponto final e inicializa com letra maiúscula>  
60P- Fomos… 
61V- Fomos para dentro dançámos depois fomos/ Brin// 
62P- Brin/ car// <corrige o erro> 
63V- Brincar na rua e no natal nós comemos bacalhau/ perú assado/ broa bolo 
de rei depois saímos da casa da minha tia 8 da manhã e gostei muito//  
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64P- 8 da manhã… 
65V- 8 da manhã/ eu gostei muito 
66P- Então não vês mais nenhum erro? 
67V- “Eu” <coloca antes ponto final e começa com letra maiúscula: “Eu gostei 
muito”> 
68P- Outras ideias para melhorares o texto/ Não te lembras de mais nada que 
aconteceu no Ano Novo? 
69V- <discorda/ emitindo som> 
70P- Já disseste com quem é que estavas// 
71V- <concorda/ emitindo som> 
72P- O que é que comeste// 
73V- <concorda/ emitindo som> 
74P- O que é que fizeste// 
75V- <concorda/ emitindo som> 
76P- Depois no final falas do Natal/ não é?! 
77V- <concorda/ emitindo som> 
78P- No natal nós comemos bacalhau/ perú assado/ broa/ bolo de rei/// E no 
Natal/ com quem é que estiveste? 
79V- Com a minha família// 
80P- Podes escrever: “No natal eu estive com a minha família” <o aluno 
escreve>// 
81V- Já está// 
82P- Mais…/ E as prendas? “No Natal eu tive com a minha família”// É assim 
que tu fazes a frase? De certeza?!// Não são ideias diferentes?// Como é que 
ficava melhor? 
83V- Minha família/ No Natal eu tive com a a minha família me deram 
<escreve> 
84P- Me deram… 
85V- <vai escrevendo o que lhe surge para melhorar a frase> 
86P- Muitas prendas// Podes dizer algumas delas…// 
87V- Roupas// 
88P- Então vá/ vamos pôr// 
89V- E recebi… rou… pas// Roupas! 
90P- Só roupas/ não houve jogos/ nem brinquedos? 
91V- <acena negativamente com a cabeça> 
92P- Mais alguma ideia que tu te lembres? 
93V- <nega/ emitindo som> 
 
10:20 minutos 
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A Língua de Otrum 

- um caminhar no Português 

 
 

Terça-feira, 20 de Setembro de 2005 

Logo de manhã, já sabendo que finalmente tinha conseguido atingir o objectivo 

de leccionar na Escola da Cova da Moura, e depois de me despedir dos 

colegas que conheci no Agrupamento Atlântico, pertencente ao QZP 19, Oeste 

de Lisboa, entrei no carro e parti ao rumo de um sonho, a concretizar depois de 

tanto sofrimento. Isto, porque tendo entrado no dia 29 de Agosto na Escola da 

Silveira, na minha 44ª preferência constatei que se tornava bastante difícil de 

conseguir concretizar o mestrado em Didáctica de Línguas tal como 

ambicionava. Contudo, ao chegar a esse agrupamento, foi-me dito que não 

tendo turma, nem lugar para ficar, era uma professora excedente. Mais tarde, 

voltei a concorrer já com um pequeno reconforto, que uma amiga minha, tendo 

ficado no Casal da Mira, e tendo uma turma de 3º e 4º ano, “oferecia-me” a sua 

turma, com muitos alunos de origem caboverdiana, para eu realizar o meu 

estudo investigativo. Voltando a pôr como 1ª opção a preferência pela Cova da 

Moura, consegui no dia 19 o ambicionado. Nesse mesmo dia foi-me 

transmitido, já pelas 18 horas, e pela Presidente do Agrupamento Atlântico tão 

feliz notícia. 

Assim fui a caminho... De lágrima no olho! 

Cheguei à escola, um aluno abriu-me o imponente portão já conhecido e entrei. 

Apresentei-me, já sabiam da minha chegada, mas ainda havia dúvidas se 

ficava com a turma da Coordenadora de Escola ou como Professora de Apoio. 

A fim de completar a apresentação, e ver a minha situação esclarecida, dirigi-

me ao agrupamento que ficava na Buraca. Lá a Vice-Presidente disse-me que 

deveria ficar como Professora de Apoio, mas que iriam esclarecer a situação 

com a Direcção Regional de Lisboa. Como ainda não sabia a que horas 
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deveria ir no dia seguinte, voltei de novo à escola, por aquelas ruas apertadas, 

pertencentes a um ghetto que se torna escuro e receoso por parte dos outros. 

Na escola, a Coordenadora já estava a dar aulas a uma turma onde são todos 

de origem africana. É muito engraçado e até estranho ver uma turma sem um 

único “branco”, pensando nas outras turmas que temos usualmente. A 

Coordenadora disse-me para vir de manhã mas se quisesse para ficar. Eram 

onze horas, e com uma vontade enorme de trabalhar fiquei lá a deambular pela 

sala de aula, de forma a apoiar quem precisasse. Pareceram-me queridos, de 

olhos escuros e esbugalhados a olhar para mim, mas aceitaram-me bem e 

deixaram-me ajudá-los. Deixaram que eu visse o trabalho deles, observavam-

me, e ouviam com atenção as minhas indicações. 

Logo no 1º dia constatei que a professora usava uma construção simplificada 

para a escrita de perguntas, na interpretação de um texto, por exemplo “Como 

é ele?”; “Que fez ele?”, não usando a partícula que “ Como é que ele é?” ; “O 

que é que ele fez?”. Outro pormenor interessante e constatado por mim, e 

dialogado com a professora foi a utilização do “se” na palavra “chama-se”. 

Como não é utilizada quotidianamente, no uso oral do crioulo, não lhes é muito 

familiar, daí as dificuldades na sua utilização. Passado esse dia, estava na 

altura de regressar a casa. 

 

Quarta-feira, 21 de Setembro de 2005 

Hoje tive a reparar nos nomes deles, não muito usuais: Wilson, Williams, 

Euclides, Domingas, Celestina, Estefany, Aylton, Ayrton, Zedani, Resime, Igor, 

Cíntia,... 

De caras larocas, de sorriso rasgado, são crianças que vão sendo levadas a 

fazer as coisas, o que pretendemos, dando-lhes muita atenção, desgastando-

nos um pouco. Mas..., no fim só com a atenção que nos dispendem, com os 

beijinhos no final do dia, com o abraço final já perto do carro, todo o cansaço se 

desvanece e ficamos prontos para mais uma viagem e para o dia seguinte. 
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Quinta-feira, 22 de Setembro de 2005 

Quando a Professora titular sai eles fazem tentativas em modificar o seu 

comportamento levantando-se, ou distraindo-se, pondo-se na conversa com os 

outros. Nesses momentos levanto a voz, falo que não é o correcto, 

argumentando e tudo se desenvolve melhor, mas é ponto assente que tentam 

experimentar sempre. E mesmo tendo um modo meigo e amigo para com eles, 

não tolero qualquer tipo de falta de respeito ou questionamento da minha 

autoridade. É aí que me sinto como estagiária, mas como já lá vão os 

tempos… 

No que concerne as suas vivências, a sua falta de concentração, e o fraco uso 

da escrita em contexto familiar, alguns alunos sentem dificuldade na 

aprendizagem da leitura e da escrita e no próprio desenrolar da aula, sentindo-

se um pouco “perdidos”. 

As crianças são super queridas, até no intervalo, antes de irem brincar deram-

me muitos beijinhos. E eu toda derretida! Foi bonito de ver, até surpreendente 

quando, no final da aula, esperaram por mim no caminho para se despedirem. 

A Cíntia foi à sala e disse: “Anda!”, pensava eu que era para algum colega, 

mas olhando à volta reparei que não estava ninguém e aí a empregada 

indagou-a que não era daquele modo que se falava. Aí sim constatei que era 

para mim, e mesmo não tendo sido de forma correcta, foi super amoroso para 

mim, mas nem pude ir pois ainda fiquei um pouco lá para falar com a 

Coordenadora. 

Quando a Professora Fátima me questionou: “O que achou da turma?”, fiquei a 

pensar que devo mesmo substituí-la. Será assim? De qualquer modo fui 

sincera: são miúdos meigos, com algumas dificuldades de aprendizagem, 

embora experimentem comigo, não são crianças mal educadas, e 

compreendem o respeito que devem ter pelo professor. Ainda não me sentem 

é como tal. 

 

Sexta-feira, 23 de Setembro de 2005 

Partindo de uma conversa da Professora Fátima com uma colega também de 

2º ano de escolaridade, a Professora Luísa, soube que a turma seria minha, 

pois a Fátima virou-se e apresentou-me como “a nova colega que ficará com a 
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minha turma.” Claro que fiquei contente, pois penso não gostar muito das 

funções de uma Professora de Apoio, e acima de tudo vejo naquela turma um 

grande desafio, mas como até gosto, será batalha levada a cabo, e esperemos 

travada e vencida. Nessa conversa a três, escolheram-se os manuais e a 

Fátima teve em conta a minha opinião. 

É impressionante o número de interrupções que a Fátima tem, enquanto 

Coordenadora daquele estabelecimento, é o telefone que toca, são as pessoas 

que prezam as opiniões da Fátima e perguntam-lhe tudo, são situações 

espontâneas, e até algumas caricatas que acontecem no momento, eu sei lá! 

Nesses momentos, quando a professora sai, já os alunos experimentam menos 

e questionam, assim, a minha autoridade. Já me respeitam mais enquanto 

professora e entidade máxima naquele espaço, mas ainda são muito 

dependentes da Fátima, mas também isso nota-se em qualquer criança que 

respeita muitíssimo a Fátima, e não lhe tira em nenhum caso a sua autoridade, 

nem responde mal. Aliás faltas de respeito não há, os alunos não são mal 

educados, até parece que neste sítio o professor ainda tem o “papel antigo”, de 

outrora, de educador, de 2º pai. 

Os alunos têm uma vasta dificuldade de concentração e também demonstram 

muita sensibilidade, pelo facto de chorarem quando não sabem de algo ou 

quando alguém lhes tira algo. O que eu esperava era que partissem para a 

violência, mas na realidade não é isso que acontece, eles respeitam muito a 

escola e sentem naquele espaço o seu espaço, o de paz e harmonia. 

Uma das situações a recordar hoje foi a ferida do Aylton, que veio mostrá-la e 

até o penso que o tio lhe tinha dado, mas tanto de mexer o penso foi-se 

descolando. Então, queria que eu o arranjasse com fita cola, o que não dava 

pela transpiração da pele. Pouco tempo depois apanhei-o a lamber a ferida 

ficando um pouco chocada, mas nada lhe disse, esperando pela segunda vez, 

para o questionar, mas não houve, felizmente. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Segunda-feira, 26 de Setembro de 2005 

Mais uma semana na escola tão ambicionada, e com um sorriso na face o que 

até parece estranho, mesmo enfrentando o trânsito. 

Hoje, em colectivo, debateram-se as imagens presentes nos desenhos 

realizados pelos alunos, respectivos à rua da escola. As crianças têm diversas 

dificuldades na expressão oral do desenho, na enumeração dos elementos, em 

manter um discurso fluente, falando para os seus colegas, e não para a 

professora, assim como na elaboração de perguntas para os seus colegas. 

Aprenderam, a partir do que foi debatido com a orientação da professora, que 

uma pergunta podia ser iniciada por “Porque é que...?” ou “ Onde...”  

A estrutura frásica que utilizam, quotidianamente, é SVO, simplificada. O 

vocabulário deste alunos é restrito às suas vivências, denotando ser um pouco 

limitado. 

 

 

Terça-feira, 27 de Setembro de 2005 

Hoje vieram calmos. Surgiu logo a discussão da diferença existente entre 

“carrinho” e “carinho”. Relativamente à 2ª palavra, não souberam defini-la no 

momento em que surgiu a questão, até que a Domingas definiu-a como alguém 

que quer fazer amizades, demonstrando fisicamente com algumas festinhas e 

um beijinho à professora. 

No decorrer da aula foram ficando preguiçosos na concretização das tarefas, 

tendo sérias dificuldades ainda no quadro silábico. Muitas vezes inventam o 

que está escrito, mas lendo silabicamente vão descobrindo que até são 

capazes de ler correctamente.  

Hoje foram para o intervalo mais tarde, para concretizarem a tarefa pretendida, 

o desenho e pintura de uma rua, com os elementos definidos na ficha, por 

exemplo com 4 lojas, com 7 casas, com 10 carros parados, com 12 carros a 

circular, entre outros. A partir dessa quantidade de 10 carros parados e 10 

carros a circular, introduzi a dezena, a meia dezena (com a divisão do 10 em 

duas metades, em 2 grupos iguais), e o mesmo com a dúzia e a meia dúzia. 

Terminaram a aula a fazer harmónios de números, imaginando-os como uma 
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rua acidentada, na qual circulava um carro, para que o imaginassem a dar 

saltos de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, e de 5 em 5.  

 

Quarta-feira, 28 de Setembro de 2005 

Estive praticamente sozinha com a turma. A Coordenadora às nove teve de 

sair para comprar material para a escola: material didáctico-pedagógico, e de 

desgaste. Estive com eles a desenvolver as actividades e tarefas quer da área 

de Língua Portuguesa, quer de Matemática, que planifiquei. A Professora 

Fátima só foi lá umas duas vezes perguntar se estava tudo bem. Orientei a 

aula até ao final e consegui que concretizassem o pretendido para aquele dia, 

tinha apenas um jogo de sistematização das noções de uma dezena, meia 

dezena, uma dúzia e meia dúzia que ficará para amanhã, visto ser benéfico 

que todas as crianças experimentassem um curto espaço de tempo com 

actividades lúdicas. 

O Williams continua a ser a criança que tem alguns comportamentos 

inadequados na sala de aula, de forma a chamar a atenção, mas é também um 

aluno com algumas dificuldades de aprendizagem, e isso torna-se para ele um 

escape, isto é, como não sabe, distrai-se e tenta distrair os outros. Tem de ser 

levado com muita calma e até alguma perseverança aos objectivos que são 

propostos. Hoje, até foi ele a receber o “chocolate”- estímulo positivo no final da 

aula, pois esforçou-se por terminar o trabalho, a fim de ter algum tempo livre 

para jogar. 

O Aylton logo no princípio muito contente veio ter comigo e disse-me 

“Professora, professora tenho um jogo novo muito divertido.” Eu disse “Ai sim, 

então e qual é?”, ao que ele me respondeu “É atirar pedrinhas!”. De sorriso na 

face, todo eléctrico por aquela nova experiência, olhou-me muito espantado 

quando lhe disse “Mas Aylton, isso é perigoso.” Respondeu-me de imediato: 

“Não é nada, eles desviam-se.” Antes de ter tempo para dizer mais, já ele se 

distanciava a toda a pressa para o seu jogo novo. Ao sair, comecei a pensar: 

“Oh não, eu tenho o carro lá”, mas de facto nada aconteceu, sorte... Amanhã 

terei de falar com ele. 
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Quinta-feira, 29 de Setembro de 2005 

A Professora, no decorrer da aula, perguntou o que era um astro, o Igor 

respondeu que: “é uma planeta”. A flexão de género mostra ser um dos 

problemas linguísticos destes alunos. Tem-se trabalhado os quadros silábicos 

e as contagens de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e de 5 em 5. Após o número 

30 continuam a demonstrar problemas nas contagens com números mais 

elevados. 

Com o significado de terno disseram ser um fato, voltaram a não saber o 

sentido de ternura, podendo indicar que esse substantivo não tem grande 

presença nas suas vidas. 

Com a palavra “torno” sabiam “Eu torno”, mas com a palavra “torna” só a 

Caziane disse “Ele torna”. Aqui demonstra haver o problema relativo aos 

pronomes pessoais, e à influência do crioulo no seu quotidiano. 

Hoje o chocolate foi para o Zedani que se esforçou bastante, não obstante aos 

seus problemas advindos dos três meses a menos que tem de escolaridade, no 

sistema escolar português. O aluno apenas integrou o 1º ano, no ano lectivo 

anterior, três meses após terem-se iniciado as aulas. Veio de Cabo Verde para 

Portugal. 

 

Sexta-feira, 30 de Setembro de 2005 

Os alunos já me sentem mais como professora, pedem a minha ajuda, 

respeitam de forma mais sentida as minhas opiniões, ordens, conselhos e até 

avisos. O Williams ainda tem uma certa dificuldade em comportar-se 

adequadamente ao espaço sala de aula. É uma criança meiga, mas por outro 

lado conflituosa, contudo esses conflitos que provoca não são mais que 

chamadas de atenção, procura de afecto. 

Noto, a nível da aprendizagem, diversos grupos, dos quais destaco, desde já, a 

Caziane que sendo uma aluna repetente, sabe mais que os outros e é mais 

rápida na execução das tarefas, e o Wilson, que demonstra ser rápido na 

realização das fichas, sabendo o que é pedido, como o deve fazer, e de modo 

acertado. Quanto aos alunos que têm maior dificuldade, e havendo vários num 
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nível médio baixo, destaco o caso do Zedani, que tendo menos três meses de 

escola que os seus colegas, tem ainda dificuldade na noção de frase, nas 

letras do abecedário e na escrita, não reconhecendo muitas das sílabas 

pretendidas. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira, 3 de Outubro de 2005 

Começou mais uma semana. Os alunos fizeram a Memória do Vivido, nada 

mais, nada menos, que as novidades de fim-de-semana, tarefa rotineira que 

desempenham ainda com um pouco de preguiça advinda do fim-de-semana. 

Ainda têm alguma dificuldade na escrita de palavras, e acima de tudo na 

construção frásica. 

Por volta das 11 horas, os alunos têm o Espaço Urban, um projecto a 

desenvolver num dos espaços da escola, com recurso a diversos materiais e a 

técnicas de Expressão Plástica. Hoje, os alunos pintaram a letra inicial do seu 

nome para, posteriormente, poderem pintá-la, mas já em gesso, tal e qual 

como programaram. Os moldes das letras são criativos, explorando formas e 

animais. Os alunos gostaram, e tive nesse momento a presença da Professora 

Fátima, que como sempre, desde que esteja presente no seio da sala de aula 

participa activamente, de forma dinâmica e integrada. 

 

Terça-feira, 4 de Outubro de 2005 

A Domingas disse-me com um ar afectivo, querido: “Professora tenho bolo para 

ti!”, mas como foi na fase inicial da aula, e de maior agitação, não liguei muito e 

a aula começou… Por volta das nove da manhã ainda me inquiriu se gostava 

de bolo de chocolate, mas como tinha de ver o progresso dos trabalhos disse-

lhe que sim e continuei… Quando foi a altura do intervalo, a Domingas pediu-

me se era possível ir buscar uma faca, eu a medo disse que sim, qual não foi o 

meu espanto quando vi as suas mãozinhas pequenas tirarem da sua singela 

lancheira uma fatia de bolo de chocolate. Virou-se para mim e disse-me: “Parte, 

professora”, é claro que cortei uma parte bem pequena, e disse-lhe para comer 

o resto, e dei-lhe um beijo sentido. 
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Só por isto valeu bem o dia! 

A Fátima hoje deu-me a lista da turma, e o registo de presenças e de faltas. 

Hoje também foi o dia de Educação Física, com o professor já conhecido por 

eles, e por quem demonstram um certo carinho. A seguir tiveram aula de 

Música, com um professor que embora já conhecido, mantém-se muito 

distanciado deles. Por isso mesmo, estavam todos completamente ensonados 

e um pouco desmotivados. E lá o professor continuava com a sua antena 

verde, amarela, vermelha, e as suas perguntas sobre os espaços, as linhas da 

pauta musical, as notas musicais e a clave de sol. Bonito foi quando perguntou: 

“Que nota é que a clave de sol nos dá?”, ao qual teve respostas “tão 

interessantes” como: fá, lá, dó, clave, tudo menos sol. Só passadas muitas 

insistências é que obteve a resposta tão ambicionada. Os alunos precisam de 

ter mais atenção no decorrer das aulas, e na informação que lhe é transmitida. 

 

 

Quarta-feira, 5 de Outubro de 2005- feriado 

 

 

Quinta-feira, 6 de Outubro de 2005 

Mais um dia sozinha já com os alunos que “são meus”! A Fátima teve de ir a 

uma reunião à sede de agrupamento. No início ainda esteve com eles, a 

questioná-los sobre o feriado, mas mostraram-se um pouco indiferentes, não 

souberam responder e estavam um pouco ensonados. Após ter saído, foi a 

minha vez de os questionar, mas desta vez sobre os trabalhos de casa, 

consolidei alguns casos de leitura, patentes nesse trabalho, e o abecedário, 

pois alguns alunos ainda não identificam algumas letras, sobretudo as 

maiúsculas. Tive direito a festinhas no cabelo, abraços, miminhos e até 

beijinhos. 
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Sexta-feira, 7 de Outubro de 2005 

Estive sozinha com a turma. Pretendo que os alunos sejam mais rápidos e 

eficientes na execução das tarefas, o que mostra ser complicado pois distraem-

se facilmente, e desmotivam-se se as propostas não são diversificadas e 

atraentes para os olhos chamativos e críticos destas crianças. 

Relativamente à forma como expor uma temática diferente, o que dá resultado 

é gesticular bastante, a fim de prender a atenção contínua dos alunos, e 

também utilizar diversos tipos de registo de voz, de modo a que esta não seja 

monocórdica. 

Para eles, já mostra ser importante ter um caderno organizado, sem folhas 

rasgadas, borradas, e até com alguns desenhos bem feitos e pintados, aliando 

o trabalho à imaginação. Para isso, foi preponderante em cada semana, os 

alunos que apresentem o caderno em melhores condições, receberem um 

autocolante brilhante, muito aliciante para eles. Enquanto resultar, usa-se. 

Uma das coisas a reter, é no caso de alunos como estes, estes não devem 

usar cadernos com espiral, pois não resulta, as capas saem e é mais propício a 

folhas arrancadas. 

Hoje faltou pouco para não deixar entrar um “carocho”. Pois, sem saber o que 

significava tal coisa… A minha sala é virada para a rua, e são janelas quase 

até ao chão, e de facto muita gente se aproxima da mesma, e já eventualmente 

me pediram para abrir a porta, pois também fico perto da mesma. As pessoas 

não falam muito, são até receosas e é como se “falassem para dentro”. Muitas 

nem me olham de frente, olhos nos olhos, possivelmente atitude resultante de 

influências culturais africanas. Ora apareceu-me um homem, que olhou 

bastante e perguntei-lhe se queria entrar, ao qual me respondeu que sim, 

mandei um aluno ir abrir a porta, nessa altura os meninos ficaram instáveis, a 

olhar muito para mim, e a Tatiana disse-me que era um “carocho”. Perguntei-

lhe o seu significado, dizendo-me que era uma pessoa que andava na rua, e 

em tom de brincadeira até me disse que roubava crianças. Foi o pânico, 

mandei uma menina dizer para não abrir a porta, o que fez de imediato, e como 

o sujeito voltou à janela, mandei chamar a empregada que me disse que era 

um drogado, antigo aluno da escola, que procurava refúgio da chuva. Pouco 
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antes, já tinha constatado a presença no seu saco de uma garrafa de uísque 

vazia. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira, 10 de Outubro de 2005 

Foi de novo tempo de Memória do Vivido, e de Espaço Urban. Agora estiveram 

a pôr uma camada de tinta branca e cola branca na letra em gesso, enquanto 

outros iniciaram um livro, no qual pintarão uma escola da mesma maneira e um 

pássaro em diversas posições, de modo a concretizar o mesmo princípio dos 

desenhos animados, e assim conseguindo movimento no manuseamento do 

livro. 

Recordaram os números de um a vinte, escrevendo-os por extenso 

exaustivamente, a fim de os memorizarem. Também ligaram os números de 1 

a 20, para construírem o desenho de um gato, pintando-o posteriormente. 

Mais tarde, construíram quadros silábicos, recordando letras já aprendidas, 

descobrindo novas palavras, e fazendo frases com as mesmas. Recordaram o 

conceito de dezena, e constataram no 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 quantas 

dezenas estão presentes. 

O treino da leitura demonstra ser essencial para o próximo passo, a passagem 

aos livros do 2º ano de escolaridade, momento bastante ambicionado por 

todos, a fim de os levarem para casa, e neles fazerem exercícios. 

Esqueci-me de lhes dizer para virem equipados e mesmo às oito em ponto 

para a aula de Educação Física, sendo assim…como resultará? Será que 

amanhã me sentirei culpada, ou até me surpreenderão? 

 

Terça-feira, 11 de Outubro de 2005 

Foi melhor do que esperava, só cinco não trouxeram equipamento, tendo de 

ficar a ver a aula de Educação Física. Continuam a brincar muito, e a não 

fazerem correctamente os exercícios. Hoje não houve Música, o professor 

faltou. 
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Este dia da semana nunca funciona como o desejado, os alunos ficam 

agitados, pois é o stress de chegarem a horas, e toda a confusão inerente a 

aulas mais lúdicas, mais expressivas. 

De qualquer modo tenta-se que o trabalho tenha sentido e que não haja muitos 

conflitos ou faltas de atenção. 

 

Quarta-feira, 12 de Outubro de 2005 

O Williams continua a perturbar certos momentos do dia, muito devido à sua 

necessidade de chamar a atenção dos outros. Adora ficar no meu lugar, e de 

ser apoiado por mim, mas tento-lhe incutir a necessidade de ser autónomo. Os 

momentos de entrada na escola e de saída, após o período do intervalo são de 

enorme inconstância, pois divertem-se a ir buscar jogos, mas rapidamente 

agridem-se, provocando conflitos entre diversos elementos da turma. 

O dia foi mais proveitoso, os alunos tiveram mais concentrados, para um 

trabalho com mais sentido. 

Tenho falado mais com as colegas, deixando tanto de ficar a observar, partindo 

mais para a acção, agora já conheço melhor o “campo” onde me integrarei e 

serei parte activa. 

 

Quinta-feira, 13 de Outubro de 2005 

Hoje a Fátima ainda foi à sala, logo após o intervalo, criando ritmos aliados a 

percussão corporal. Utilizando as potencialidades do corpo, conseguiam-se 

produzir ritmos, por exemplo, através das palmas. Os alunos tinham de repetir 

os movimentos ritmados. 

Levei para a sala uma cana de bambú, aproveitando logo a noção de planta e 

as suas partes constituintes: flor, folha, caule, raiz. E fazendo quadros silábicos 

com as palavras: cana de bambú, sala, tenho. Construíram-se frases: “Eu 

tenho uma cana de bambú.”; “Eu estou na sala de aula”. 

Nas duas horas semanais, que faço uma à terça-feira e outra à quinta-feira 

preencho os mapas de almoço, que considero ser algo funcional, preciso, 

apoiando até o cargo de Coordenadora, pois não é necessário, nem viável ser 

sempre tudo para a mesma pessoa. 
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Sexta-feira, 14 de Outubro de 2005 

Quase de volta a Setúbal para mais um fim-de-semana junto daqueles que 

mais amo… 

O dia correu bem, foi cansativo, pois procuro dar resposta a todos os alunos, 

às suas necessidades/dificuldades. Como eles são muito distraídos quase à 

hora do recreio, e à hora de almoço, tenho de fechar os estores senão não se 

conseguem concentrar. A minha sala de aula está virada para a rua, para a 

entrada e saída de pessoas do recinto escolar. Cada vez mais trabalham com 

mais afinco e procuram a minha ajuda/apoio, de modo a resolverem da melhor 

maneira as tarefas. O que eles mais ambicionam é fazerem, nos livros de 2º 

ano, os diversos exercícios, e é com isso que faço um pouco de “chantagem” 

emocional/psicológica, do género: “Se não trabalhares, como é que queres 

saber fazer as coisas, aprenderes mais e conseguires ir para os livros de 2º 

ano de escolaridade?!...” 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira, 17 de Outubro de 2005 

Hoje lembrei-me de lhes dizer para chegarem às oito em ponto, e para virem 

equipados, no dia seguinte. Assim não chegam atrasados para a aula de 

Educação Física. 

Tiveram uma hora de Projecto Urban, na qual pintaram frames semelhantes 

aos desenhos animados, logo 24 por segundo, e também pintaram as letras 

iniciais do seu nome. Fizeram a Memória do Vivido em folhas coloridas, as 

quais ficam expostas na janela, de forma a que os alunos vejam exposto o seu 

trabalho, mas também de modo a que os raios de sol não incomodem demais 

(se os estores estiverem levantados). 

São vários os grupos, os diferentes níveis de desempenho e de aprendizagem 

que tenho na sala de aula, mas como quero dar resposta a todos, não paro e 

evito que haja distracções ou conflitos interpessoais, nada que modifique a 

harmonia reinante na sala de aula.  
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No final da aula continuam muito beijoqueiros, mas como é sinónimo de 

carinho e sensibilidade, lá dou eu muitos beijinhos e repenicados.  

Hoje mostrei a recolha de dados que quero fazer à Fátima, que logo se 

aprontou a dizer que não me podia descuidar, ao qual lhe respondi que bem 

sabia, mas queria fazer uma coisa com sentido. Também mostrei às colegas, 

às quais “tirarei” algumas crianças durante duas horas semanais.  

Às seis da tarde foi a hora estabelecida para a Reunião de Pais. Apareceram 

dez Encarregados de Educação, dos quais: dois pais, uma tia e o resto eram 

mães. A Fátima disse-me que não esperava tantos, portanto até foi bom. Como 

chegaram antes das aulas da tarde terminarem, acabámos por reunir no hall de 

entrada do gabinete da Coordenadora. Foram entregues o Plano Anual de 

Actividades, o Horário de Atendimento aos Encarregados de Educação, a 

Declaração de autorização de ida às visitas de estudo já estabelecidas, bem 

como à visita a fazer a Óbidos, na sexta-feira, pela quantia de cinco euros, 

valor já dado por alguns pais. 

Mostraram ser bastante receptivos e houve entre nós e a Coordenadora uma 

conversa informal bastante acolhedora, ainda mais por ter sido a passagem 

oficial da turma para mim, e até falámos das interferências do Crioulo 

Caboverdiano no Português, e até os crioulos de São Tomé e Príncipe, mas 

em traços gerais. Destaco o pai da Domingas que nos transmitiu algumas das 

sus experiências. Contou-nos que ele e a filha nasceram em Cabo Verde, e ele 

próprio disse que não aceitava muito bem o facto da filha falar crioulo, tal nem 

se proporciona na sua casa, mas sem saber quando… a filha foi à cidade de 

Praia, começou a falar esse crioulo e até fluentemente, facto estranho e até 

bizarro para o pai. Prontamente a Coordenadora retorquiu que a causa 

provável é que a Domingas já fale esse crioulo no ATL, e tendo-o reconhecido, 

falou logo, sem demora e sem problemas prévios de integração linguística. 

 

Terça-feira, 18 de Outubro de 2005 

Vieram todos equipados e a horas. Foi engraçado que logo de manhã o Edson 

veio ter comigo com ar meigo e sorridente, e disse-lhe bom dia, só depois 

percebi que ele estava assim pois finalmente tinha chegado a horas. Ontem ele 

e o Euclides que moram na mesma casa chegaram às 8h45, e eu chamei-os à 
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atenção, e na reunião, falei com as suas mães, pois sendo alunos que 

precisam de mais tempo, isso ainda os condiciona mais. 

Eu e a Fátima, mas com ela “à frente” da turma, trabalhámos os sons “am, em, 

im, om, um”, os quais surgem aos alunos pouco compreensivos e de difícil 

percepção. 

Ainda preenchi já depois das 13h, os mapas dos almoços, reuni com a Fátima, 

e os professores: a Paula, a Luísa e o Francisco, para delinear o que seria 

integrado no Projecto Curricular de Turma. Como era o dia de ficar a fazer a 

componente não-lectiva na escola, também passo a recolher os dados para a 

concretização da tese de mestrado. Assim sendo, às terças e quintas-feiras, 

possivelmente às segundas-feiras para a turma da Professora Violante. 

Reuni sete alunos oriundos e nascidos em Cabo Verde, matriculados nos 3º e 

4º anos de escolaridade. Dois da Professora Maria José, a substituir a 

Professora Ana Isabel; dois da Professora Catarina, e três da Professora 

Violante. Foi neste primeiro dia um ambiente informal, de modo a sentirem-se à 

vontade, mas respeitando os outros, sem faltarem ao respeito aos presentes. 

Escreveram na capa do Caderno Diário das Línguas o nome completo, a idade, 

o ano de escolaridade e o nome da professora. Fizeram ainda o desenho, 

imaginando um mundo onde todos eram iguais, da mesma raça, com a mesma 

língua e a mesma cultura. Saíram coisas giras, mas ainda não frutuosas para o 

pretendido, mas também foi apenas meia hora de trabalho. Alguns começaram 

a escrever o que significava para eles as duas línguas: o Português e o Crioulo 

Caboverdiano; e o que sonhavam e desejavam. Noto neles já grandes 

dificuldades de escrita, mas alguns deles demonstram ser bastante receptivos 

ao meu trabalho, conseguindo expor pela escrita o pretendido. Penso que os 

alunos com os quais obterei melhores resultados, mais chamativos ao 

pretendido (tendo em conta com quem trabalhei hoje) será com o aluno J e o 

aluno H. 

Voltei à reunião sobre o Projecto Curricular de Turma, sabendo que alguns 

conteúdos a trabalhar, são anteriormente discutidos entre Coordenadora de 

Estabelecimento, Professoras Titulares de Turma, e a Linguista Dulce Pereira, 

a qual procuro seguir em diversos parâmetros relacionados com o Português 
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Língua Segunda. E assim terminou mais um dia… Saindo às quatro da tarde, é 

mesmo amor à camisola… 

 

Quarta-feira, 19 de Outubro de 2005 

O dia correu bem! Os alunos mostram ter ainda muita dificuldade na leitura e 

na escrita, mas demonstram estar motivados, são ainda conversadores, mas 

como sabem que se não fizerem o trabalho não aprendem, não passam e até 

ficam no intervalo a fazê-los, portanto até os fazem com gosto e ambicionam 

realizar os exercícios nos livros do 2º ano de escolaridade. 

Têm feito sempre os trabalhos de casa, e têm mais cuidado com as folhas de 

trabalho, de modo a não enrolá-las, nem dobrá-las, e muito menos riscá-las. 

O Leonel é um menino bastante atinado, que gosta de se socializar com os 

outros, não gosta de estar parado, tem demonstrado um bom ritmo de 

execução das tarefas, motivando-se para competir saudavelmente com a 

Caziane, a primeira a realizar as tarefas. 

O Edson também tem estado melhor, é mais rápido e parece estar mais 

motivado. Anda sempre com um sorriso estampado na face, e tem um olhar 

muito terno. Como na reunião disse à sua mãe, e à do Euclides (que moram 

juntos) para virem mais cedo, têm chegado a horas. O que é óptimo para o seu 

ritmo de aprendizagem e de execução do trabalho. 

 

Quinta-feira, 20 de Outubro de 2005 

Hoje houve greve das funcionárias, logo não houve aulas. Mas aproveitou-se o 

tempo, para nos reunirmos em grupos e elaborarmos os items a desenvolver 

no Projecto Curricular de Turma. Participei activamente, no grupo ao qual 

também pertenciam a Coordenadora Fátima, a colega Luísa e o colega 

Francisco. Chegámos a ficar para a tarde, a fim de delinearmos as 

competências a desenvolver nas diversas áreas, e consoante as necessidades 

daquela realidade tão específica. Ficámos até às cinco horas da tarde e os 

resultados foram benéficos para a realização com sentido de um Projecto 

Curricular de Turma funcional. Foi proveitoso! 
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Sexta-feira, 21 de Outubro de 2005 

Passeio a Óbidos 

Partida: 7h30m 

Chegada: 17h30 

Que dia! Chuva e frio! Nem apetecia! A viagem foi boa, não apanhámos muito 

trânsito, só à saída de Lisboa. Os alunos portaram-se bem, bem sentados, não 

fizeram barulho e questionavam-nos mediante o que observavam pela janela. 

Fomos (eu, a Fátima e a nossa turma) com uma turma de 2º ano da Escola 

Alice Vieira. O grupo foi separado: uns foram para a biblioteca e outros num 

passeio pela vila. 

Iniciámos a visita com um passeio pela vila, nesse passeio os alunos viram 

igrejas, como estavam pintadas as casas, as muralhas que envolviam a vila, o 

passadiço (género de ponte, passagem de uma casa para outra), o pelourinho, 

onde os maus eram castigados. Nessa visita mostraram os fantoches do rei 

Afonso Henriques e do seu súbdito Ismael. Surgiram mulheres vestidas de 

rainha, e diziam para reparar nos seus trajes, na forma como estavam 

ornamentadas. Eram: a rainha Dona Leonor, a rainha Santa Isabel e a rainha 

Catarina de Áustria. 

Passado esse tempo, e chegados quase à hora de almoço, juntaram-se os dois 

grupos num anfiteatro fechado, à entrada do castelo, onde os alunos puderam 

manusear alguns fantoches das figuras históricas já mencionadas, e houve um 

singelo teatro de fantoches.  

Mesmo à chuva, fez-se o melhor possível, um belo piquenique, no qual os 

alunos deliciaram-se com panados de perú, salada, batatas fritas, água e 

salada de fruta. 

Apesar do chão estar um pouco lameado, gostaram e até se divertiram, e 

pediram para repetir. Só o pequeno Zedani teimava em pronunciar as já 

célebres palavras bem sentidas: “Vamos embora… É agora que vamos 

embora?!” Tinha frio e a chuva incomodava-o, para além de ser muito mimo… 

Só queria estar abraçado a mim! 
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Foi a nossa vez de ir à biblioteca, vimos um filme, um pouco acima da idade 

deles, mas mesmo assim conseguiram estar a observar e até com algum 

sentido crítico. Também é verdade que eu deixei na incógnita que poderia 

haver as célebres lutas travadas pelos reis, e então mantiveram-se na 

expectativa de verem. Embora não tivessem visto lutas, nem batalhas, 

gostaram das imagens e do que viram. Após o visionamento do filme, 

receberam uma folha A3 com o mapa de Óbidos e o nome dos principais 

monumentos, bem como algumas perguntas a responder. Estas eram para um 

3º ou 4º anos, mas eu e a Fátima fizémo-las com eles, claro que com a nossa 

orientação e dinamização, mas fica registado que algumas perguntas nem as 

monitoras da actividade sabiam responder. Complicado… 

 

 

Segunda-feira, 24 de Outubro de 2005 

Iniciaram a aula, relativamente ao que aprenderam na Visita de Estudo a 

Óbidos. Falámos sobre a actividade desenvolvida na biblioteca, lemos em 

colectivo, e de novo, os monumentos pertencentes à vila e patentes na folha 

A3 entregue a cada aluno (mapa da vila). 

Os alunos descobriram novas informações sobre D. Afonso Henriques, o 

primeiro rei de Portugal; rainha Santa Isabel, rainha Catarina de Áustria, e a 

rainha Leonor (Alorna), em que data nasceram, quando morreram, porque 

ficaram conhecidos, e as razões pelas quais ficaram ligados à vila de Óbidos. 

Também pintaram o castelo de Óbidos ficando presente/exposto na sala de 

aula, mais especificamente num “estendal” colocado de uma ponta da sala de 

aula à outra ponta de forma a ser chamativo às crianças, e até à comunidade 

escolar. 

Fizeram a Memória do Vivido, mas alguns não terminaram, por ter ficado para 

o final da aula, e como têm diferentes ritmos de trabalho, uns finalizaram e até 

iniciaram uma nova tarefa, outros não terminaram, e ainda houve o Zedani que 

nem conseguiu iniciar. 
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Terça-feira, 25 de Outubro de 2005 

Ontem o Zedani fez anos, mas nem se lembrou, só me disse hoje, mas com 

toda a agitação de um dia que começa com Educação Física e Expressão 

Musical, acabei por me esquecer! Amanhã sem falta! 

Hoje o dia começou logo bem…Cheguei mal passava cinco minutos das oito e 

fui logo para a sala. Cheguei e vi o Williams a ser agressivo para com os 

colegas. Este aluno, nos últimos dias, mal entra na sala de aula, provoca estes 

problemas momentâneos. Mandei-o sentar, fui acalmando-o e fomos falando, 

porque não pode ser assim, ele não pode responder com violência a confrontos 

com os colegas. Tem de saber resolver na base do diálogo. 

Os alunos vieram equipados, com excepção do Leonel, que como é novo na 

dinâmica desta turma deve-se ter esquecido, mas o professor disse que desta 

vez podia fazer, espero que para a próxima não se esqueça, é óptimo ver que 

todos respeitam as regras e não se esquecem do que está estipulado. 

Hoje como não se conseguiram concentrar e estavam muito agitados, ficaram 

na sala durante o intervalo, aproveitando esse tempo para a resolução de 

tarefas de Matemática e de Língua Portuguesa, e até num acompanhamento 

mais individualizado. Fartaram-se de trabalhar! Mesmo assim não consigo 

ainda sair da sala sem que haja distúrbios sociais e emocionais, pois o Williams 

torna-se turbulento, mas há-de ser uma batalha para ser ganha. 

Às terças-feiras, o Williams tem acompanhamento psicológico, traz sempre 

uma pequena oferta para mim e para a Fátima (com o apoio da psicóloga, por 

exemplo, faz um desenho ou uma colagem), e é uma coisa que ele gosta, que 

lhe dá prazer e até se mostra interessado, depois vem calmo e doce. Mas 

depois… tudo se desvanece e lá está de novo à procura de conflitos!  

À tarde ainda fiquei a preencher os mapas dos almoços (actividade da 

componente não-lectiva), e a seguir juntei de novo os alunos de origem 

caboverdiana, nascidos em Cabo Verde, e pertencentes aos 3º e 4º anos, na 

biblioteca, fazendo uma aula interactiva, em colectivo. Funciona como aula de 

apoio fora da sala de aula, isto é, “pego” em 2 ou 3 alunos de cada turma, 

junto-os numa mesma sala, e desenvolvo com eles o Caderno Diário de 

Línguas e a Biografia Linguística. Os alunos respeitam-me como professora, e 

sentem-se à vontade comigo, falando entre eles, informalmente. Soube ontem, 
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e até pelo interesse da Professora Fernanda, que também a colega tem alunos 

de 4º ano nascidos em Cabo Verde, por isso hoje fui lá à sala e então há 3 

alunas com as características que pretendo, mas só podem à quinta-feira, pois 

à terça-feira, das 14h30 às 15h30, têm Projecto Urban (aulas de Expressão 

Plástica), projecto a desenvolver em Escolas de Excelência. 

 

Quarta-feira, 26 de Outubro de 2005 

Dei os Parabéns ao Zedani, que hoje surgiu com o cabelo bem rapado. No 

decorrer da aula apareceu o tio do Zedani, que pretendia sair com o aluno, 

durante cinco minutos, para tirar uma foto para um documento. Como eu não 

conhecia nenhum familiar do aluno e considerei a história um pouco estranha, 

como a responsabilidade é minha, fui perguntar à Coordenadora que também 

disse que não sabia o que fazer, mas que falasse com a tia do Zedani que 

trabalha no refeitório e assim fiz. Como se conheciam, deixei-o ir e, na 

realidade, só demorou o tempo que me tinha dito. Penso que o tio do Zedani 

pensou que a minha reacção tivesse a ver com o seu aspecto, tinha diversos 

brincos de ouro, as sobrancelhas e cabelo com desenhos, mas nem foi, como 

lhe disse “A responsabilidade é minha. Agora são os meus meninos…”. Que 

situação! 

Hoje falámos da higiene diária e dos cuidados a ter na alimentação. Foi 

engraçado, para além dos já habituais: “Lavar os dentes, tomar banho”, quando 

a Domingas disse: “Tirar os bichos” e o Leonel disse: “Lavar debaixo dos 

braços”. 

Treinaram os algoritmos da adição sem transporte e da subtracção sem 

empréstimo. 

Foi um dia produtivo e estive a explicar-lhes que estávamos perto do 

Haloween’s e se algum sabia o que era, o Igor prontamente respondeu que era 

o Dia das Bruxas, e eu disse-lhes que tinha algo para enfeitar a sala de aula, e 

então perto dos estendais já existentes na sala de aula, colocados por mim, 

estão diversos crânios de esqueletos desdentados, bem coloridos, que 

divertiram bastante os alunos. 
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Quinta-feira, 27 de Outubro de 2005 

Hoje foi um dia stressante. Por estar cansada e por não desistir de colmatar as 

dificuldades que os alunos apresentam na área curricular e disciplinar de 

Língua Portuguesa. Ficaram no intervalo, na sala, pois o tempo tem de render 

e quero vê-los já noutra fase, os alunos ainda apresentam muitas dificuldades a 

ler e a escrever, e muitas vezes não se concentram como é desejado. Pouco 

antes de tocar para o intervalo reparei que ainda não tinham bem consolidados 

os ditongos e os tritongos, então trabalhei com eles nesse aspecto, durante 

vinte minutos, penso que foi rentável. Após esse tempo, puderam lanchar e ir 

ao recreio. 

As crianças estão mais autónomas, mais trabalhadoras e até mais 

responsáveis pela apresentação dos seus trabalhos, caderno de casa e livros. 

Sinto-me feliz neste âmbito. 

Após as aulas, fiz os mapas dos almoços, preenchi-os, mas claro que ainda há 

dúvidas que se me apresentam e que podem ser só respondidas 

correctamente pela Coordenadora, pois na realidade ela é a alma daquela 

escola, conhece todos os alunos, e a sua situação escolar e praticamente 

social. 

Por volta das duas e meia fui à sala da Professora Fernanda para chamar os 

três alunos, também de origem caboverdiana, e nascidos em Cabo Verde, para 

a sessão respeitante ao mestrado. Com eles fui até à Biblioteca, e iniciei o 

trabalho, mostrando-lhes o Caderno Diário das Línguas, a Biografia Linguística, 

e explicando o porquê deste trabalho, do meu interesse pela sua situação 

educativa.  

Percepcionei o facto do aluno V vir a ser um bom elemento humano a 

trabalhar, pois parece-me ser uma pessoa forte, já com um discurso fluente, e 

minuciosa no seu trabalho, integrando-se bem com os colegas, mas não 

deixando de se concentrar no trabalho. É um aluno bastante criativo! O aluno C 

apresentou-se como o mais imaturo, ao passo que o aluno D demonstrou ser 

mais “adulto” mas com ar de menino adolescente. 

Cheguei a casa cansada e dormi a sesta, ao me levantar já estava bem melhor! 

Esperei pelas colegas Vera e Catarina e fomos jantar fora, para ver depois a 

peça de teatro no Teatro Aberto intitulada: “Homem branco, homem negro.” A 
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peça retratava a vida de dois homens, um deles negro, mas nascido em 

Portugal e com poucas raízes africanas aparentes, o homem branco era 

reivindicador da luta contra o racismo, o seu trabalho era colar cartazes na via 

pública. No decorrer da peça demonstrou ser racista, e entra em confronto com 

o homem negro, seu amigo. A peça termina com o homem negro a virar-se 

para o homem branco e a dizer “Tás-te a rir”, pois na realidade a peça continua 

lá fora, no mundo real, com confrontos momentâneos e diários, pela falta de 

respeito e compreensão mútua. As pessoas deviam ser mais condescendentes 

e darem mais valor ao próximo. Durante a peça, pronunciaram o nome do 

bairro Cova da Moura, o que nos despertou a atenção e fez brilhar o nosso 

olhar. No final da peça ainda falámos com o actor negro, dando-lhe os 

parabéns e constatando que a peça foi significativa para nós, por sermos 

professoras num bairro tão problemático como é o da Cova da Moura. Ele fez-

nos perguntas de como era, pois não conhecia o bairro e além disse tinha 

vivido fora de Portugal, estudado nos Estados Unidos da América. Ainda nos 

enunciou o facto de vir a fazer um dvd intitulado “Conversas de Preto”. E assim 

terminou um belo dia… 

 

Sexta-feira, 28 de Outubro de 2005 

Hoje foi reposta a aula de Expressão Musical, os alunos já cantaram a música 

que acompanharão, posteriormente, com instrumentos de percussão. Notei que 

estavam mais entusiasmados e concentrados com a aula, mas é quase como 

na tropa: “Levantem a cabeça, não quero nada nas mãos, costas direitas, 

encostem a cadeira, tomem atenção”. Tento evitar momentos de distracção e 

de falta de concentração, pois assim não evoluem, não aprendem mais, e 

como professora a minha função é a de ensinar e a de manter um ambiente 

rico, harmonioso e pedagógico! Assim mantenho o respeito e já alguma 

amizade por eles. 

Na altura do recreio, todos foram brincar, também já era merecido.  

Hoje, depois de ter descansado ontem, sentia-me melhor, dinâmica e enérgica 

como sou! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Segunda-feira, 31 de Outubro de 2005 

Hoje foi dia de Halloween’s. Mascarei-me de bruxa, pintei-os a todos, foi um dia 

muito alegre para todas as crianças, pintaram desenhos relativos a esta data, 

ouviram uma história sobre uma velha muito feia, muito má e a partir da história 

dei o caso de leitura “lha, lhe, lhi, lho, lhu”. 

Ainda consegui que quatro alunos viessem mascarados, duas de bruxa, a 

Estefany e a Diana (engraçado ver a Diana vestida de bruxa com 

características africanas, daquelas que fazem feitiçaria negra) e dois de 

vampiros (o Leonel e o David). Só a Diana veio logo mascarada, os outros 

trouxeram o fato na mala e vestiram-no depois. 

Ainda foram ao Urban, pintaram as letras e continuaram o trabalho já iniciado 

com os livros “animados”. O dia não rendeu muito, mas também é necessário 

que tenham actividades mais lúdicas, que propaguem e desenvolvam o seu 

lado mais criativo e imaginativo. A maior parte dos que foram pintados para o 

recreio, vieram quase sem nada, e no final fiquei até à hora da entrada do turno 

da tarde, pois terminei a pintura facial em todos e ainda tive de retocar os 

outros, que não se sentiam satisfeitos. Ainda disse que não dava tempo, mas 

como o Williams soltou logo umas lágrimas, o meu coração não resistiu e lá 

retoquei tudo e todos. Satisfeitos, divertiram-se bastante e alegres saíram. Por 

esse motivo valeu a pena, a rapidez e a dinâmica toda, o esforço aparente e 

senti-me realizada, sinto-me sempre quando a aula corre bem, quando 

aprendem ou vão com um sorriso estampado na face. 

 

Terça-feira, 1 de Novembro de 2005- Feriado 

 

Quarta-feira, 2 de Novembro de 2005 

Hoje iniciaram o livro respeitante aos Casos de Leitura, recordámos alguns 

ditongos, o “nh e lh” nos quais apresentam tanta dificuldade. No final, dizia a 

Domingas: “Ei, professora hoje trabalhámos bastante”. E tem mesmo de ser, as 

dificuldades têm de ser colmatadas, e eu acredito naqueles meninos, portanto 

cruzar os braços nem pensar. Cada vez mais percebo o significado (agora na 

prática) de outrora ler na teoria: “Escrever mininu, ler menino”. A flexão verbal, 

nominal, a falta de uso de preposições, das partículas “se, me,te” e até mesmo 
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o “mininu” são evidentes e precisam de ser trabalhados com sentido e 

empenho, por parte das crianças. Voltei a evidenciar a família “nha, nhe, nhi, 

nho, nhu” como a do peixinho; e a família: “lha, lhe, lhi, lho e lhu” como da 

velha bruxa. 

A aula correu bem, foi desgastante devido à minha perseverança, mas valerá a 

pena, assim acredito. E como qualquer dia termina, é hora agora de fazer mais 

um pouco a pesquisa bibliográfica e a construção gradual da minha tese, que já 

ganha formas consistentes! 

 

Quinta-feira, 3 de Novembro de 2005 

Hoje foi engraçado, houve muita emoção na parte inicial da aula, pois levei um 

peixe para dentro do espaço e as atenções viraram-se para a tímida peixe 

fêmea de raça Beta. Nada engraçado foi ter saído de casa a chover, a molhar-

me com o aquário na mão, e depois ir para a escola, quase sempre nas 

mudanças: primeira e segunda, para não entornar o aquário. Surpresa tive eu 

quando numa das ruas da Cova da Moura, já perto da escola, fui interceptada 

por um carro deixado ao abandono, todo quebrado, e quase a meio, parei, 

medi bem o espaço e vi que ainda dava para passar, embora bastante 

apertado. Uff! Consegui sem bater! 

Na sala, o Ayrton disse logo com grande entusiasmo:”Estamos a aprender o 

corpo humano do peixe” e foi aí que aprendemos a constituição do seu corpo: 

guelras, escamas, olhos… decidimos, por meio de votação o seu nome: 

“Sofia”, com sete votos. 

Treinaram os algoritmos da adição sem transporte e da subtracção sem 

empréstimo. Fizemos vinte contas no quadro (todos experenciaram aquele 

momento), foi esse número pois o Hugo faltou e estiveram três alunos da 

Professora Luísa e um deles só sabe os números até 20, por isso não fez! 

Aprenderam a forma negativa e afirmativa das frases, entenderam na maioria, 

com excepção da Melissa, Domingas, Cíntia, Euclides e David, por se 

distraírem e não estarem concentrados no trabalho. 

A Estefany no final da aula, depois da mãe ter ido à sala ver se estava melhor 

da garganta, adormeceu, mas não estava muito quente, de qualquer modo 

deixei, pois via-se (sentia-se) que não estava bem. 
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Acabei por ter sido eu a dar comida ao peixe, pois esqueci-me de delegar tal 

tarefa em alguém, era novidade.... 

Era para ter feito a sessão de recolha de dados com os alunos da sala da 

Professora Fernanda, mas como esta faltou e só estava lá o aluno D, juntei os 

que podiam à quinta (devido a terem outras actividades curriculares, já 

anteriormente delineadas, como são as respeitantes às áreas expressivas), 

que são o aluno A e o aluno J da Professora Catarina e optei por fazerem os 

textos, um texto livre e outro sobre Cabo Verde, para constatar se havia 

diferenças, se no último havia maior número de interferências do Crioulo 

Caboverdiano no Português. Foi interessante ver em ambos os textos a 

presença de erros e passíveis interferências, considerei logo ter sido uma 

opção proveitosa. 

 

Sexta-feira, 4 de Novembro de 2005 

Hoje foi um dia de revisões, em relação aos algoritmos da adição e da 

subtracção. 

Os alunos ainda apresentam algumas dificuldades, contudo estão muito 

entusiasmados, e não se cansam de as fazer. 

A Caziane deu hoje comida à Sofia, que continua pacificamente a nadar no 

aquário. Eles cada vez que têm material para ler, legendas, não se esquecem, 

e vão memorizando aos poucos, visualmente, é o que acontece com “cana de 

bambú” e “peixe fêmea Sofia”. 

Têm recordado, igualmente, os ditongos, as famílias “as,es,is,os,us”, “nha, nhe, 

nhi, nho, nhu” e “lha, lhe, lhi, lho, lhu”. Tenho trabalhado com eles a criatividade 

na escrita de frases e a melhoria na ocupação do espaço, nas folhas, bem 

como na ortografia e desenho da letra. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Segunda-feira, 7 de Novembro de 2005 

Hoje foi dia de Urban, estiveram a continuar os livros animados, já terminaram 

a pintura das letras iniciais. Fizeram a Memória do Vivido, em folhas coloridas, 

ficando expostas na sala de aula. 
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Treinaram as letras, fazendo quadros silábicos respeitantes a cada consoante 

(maiúscula e minúscula) com as vogais. Com as palavras “velhota e cantinho”, 

descobriram novas palavras. Ligaram as letras do abecedário, fazendo o 

caminho do rato até chegar ao queijo. 

Hoje foi a Cíntia que deu comida à Sofia, na parte inicial da aula, pois o peixe 

não comeu durante o fim-de-semana, devendo estar faminto. Observaram logo 

a Sofia a devorar a sua comida. 

O Williams foi quem recebeu o chocolate, pois esteve compenetrado na 

realização das tarefas diárias, e além disse não entrou em conflito com 

ninguém. Soube controlar a sua ansiedade, e eu soube-o levar até ao que 

pretendia, de uma forma ligeira e reflectida. 

 

Terça-feira, 8 de Novembro de 2005 

Hoje tiveram aulas de Educação Física, estiveram a executar exercícios com 

os arcos. O Zedani não pôde fazer ginástica, por não ter trazido o equipamento 

adequado. Disse que não o tinha trazido por ainda estar molhado na máquina 

de lavar. Ele bem queria, mas não podia ser, pois têm de perceber a 

importância do equipamento, e mesmo novos devem começar a ser já 

responsáveis, até para serem mais autónomos, e não precisarem de serem 

completamente dependentes dos pais. 

Na aula de música voltaram a cantar a canção, a memorizarem a letra e a 

melodia já com a execução de exercícios de percussão, com a distribuição de 

instrumentos variados: clavas, triângulo, caixas chinesas, pandeiretas, blocos. 

Os alunos mostraram-se entusiasmados, todos tiveram a oportunidade de 

manusear determinado instrumento, mas ao serem retirados a alguns, ficaram 

sentidos, embora o professor explicasse que não era castigo, só os que tinham 

mais jeito é que podiam ficar com o instrumento. De qualquer modo todos 

tinham uma função na canção/melodia: uns a cantarem, outros a tocarem. 

Perguntei ao Wilson a razão pela qual tinha faltado ontem, respondendo-me 

que o sapato se tinha descolado e só hoje estava colado. 

Introduzi, na dinâmica da sala de aula, o mapa do comportamento, o mapa das 

presenças e o mapa da leitura. Este último ainda não foi preenchido ficando 
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para a leitura de textos no manual de Língua Portuguesa, pois no que respeita 

as Fichas de Trabalho e o Livro dos Casos de Leitura, serão atribuídos 

comentários descritivos baseados no trabalho escrito e oral do aluno. 

Tendo recolhido dados para o mestrado, com os alunos de 3º e 4º anos de 

escolaridade, e hoje até durou mais dez minutos, até às 15h40, estava a ser 

aliciante, e como não tocou, só nessa altura olhei para o relógio. 

Fui à Gulbenkian a convite da Fátima (Coordenadora do Estabelecimento de 

Ensino EB1/ JI Cova da Moura) participar na Conferência Diversidade 

Linguística na escola, onde reencontrei as professoras Dulce Pereira e 

Fernanda Botelho, bem como a presença carismática do Doutor Marçal Grilo. 

Hoje a Professora Vera aceitou das mãos de um aluno um balão, pois como 

este estava a brincar com o balão na aula de Educação Física, o professor 

disse-lhe: “Vai dar o balão à professora”. Espantada ficou a Vera quando olhou 

para a sua mão e viu não um balão, mas um preservativo. Questionado o aluno 

ficou-se a saber que tinha-o encontrado nas ervas, levou-o para casa, brincou 

com ele, encheu-o de água, deu aos amigos para brincarem com ele, e num 

dia lembrou-se de o levar para a escola. Caricato, não?! 

Estamos, de facto, sujeitos a tudo, chegada a casa, na Damaia, e já na 

conversa com a colega e amiga Vera descobrimos que ela tinha piolhos. Que 

dia que a Vera teve! 

 

Quarta-feira, 9 de Novembro de 2005 

As crianças treinaram os algoritmos, conseguindo já ser rápidos e eficazes, 

tendo ficado bastante surpreendida e feliz pelos resultados, todos foram ao 

quadro, passaram-nas para a Folha de Trabalho, e posteriormente houve um 

concurso de rapidez entre sete alunos, tendo ganho o Edson, obtendo um 

prémio simbólico, uma pequena borracha para o lápis. 

Os alunos experenciaram momentos de responsabilidade e de autonomia no 

trabalho, de terem liberdade de escolha na tarefa a elaborar, escolhendo o 

trabalho mediante a apresentação de diversas fichas de trabalho. Hoje 

iniciaram o caso de leitura “al, el, il, ol, ul”, não apresentando dificuldades no 

que concerne a assimilação dessa família de sílabas, bem como a leitura de 

palavras com esse caso de leitura e escrita. 
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Voltaram a preencher o mapa das presenças e do comportamento. 

A Tatiana perdeu o caderno e o Aylton apareceu com o caderno todo borrado 

com água. Este aluno não mostra ser muito responsável pelo seu material, 

estando mais compenetrado, na escola, na sala de aula, na execução das 

tarefas. Quando me ausento momentaneamente na sala, ou quando vai para o 

recreio continua conflituoso com os outros. 

 

Quinta-feira, 10 de Novembro de 2005 

Foi um dia complicado, stressante. Logo de início e como a colega Ana 

Pascoal faltou, tive mais cinco alunos do 1º ano de escolaridade, sem trabalho 

a realizar, portanto tive que estruturar um fio condutor e com sentido para 

aquelas crianças, que pela sua idade são menos autónomas que os meus 

alunos. 

Logo a seguir ouço o Ayrton assustado, a desviar-se da mochila, e a dizer 

“Tenho uma barata”. Não acreditando muito, peguei na mochila, que tinha 

bolos espalhados, levei até lá fora, sacudi-a e de facto, matei uma barata 

média, mas vivaça. Que situação! Não satisfeita, peguei nisso e disse vamos lá 

ver as mochilas, que têm de estar organizadas e limpas. Algumas estavam, 

mas outras tinham muitas coisas inclusive lápis, afias, borrachas da sala. Uma 

das meninas, até tinha “tirado” o livro animado da Professora Fátima. Chamei-a 

a razão, expliquei-lhe que isso não se faz, que não há necessidade, pois todo o 

material que levo para a sala é para todos e para uso na sala de aula. 

Bem, durante tanta agitação, os alunos colocaram as Folhas de Trabalho no 

dossier, recordaram os ditongos e tritongos e terminaram trabalhos, ainda 

existentes nas suas capas. 

Após a aula, foi altura de almoço, convívio assegurado entre os professores da 

manhã e representantes da Câmara, bem como da colega que é Vice-

Presidente do Agrupamento de Escolas Alice Vieira. Para comemorar o São 

Martinho nada melhor que carne com castanhas, com couves de Bruxelas e 

migas de broa. Soube bem para retemperar as forças. 

Ainda foi tempo de recolher dados para o Mestrado com os alunos da 

Professora Fernanda. Correu bem, e na realidade o aluno V parece ser “um 

poço” de riqueza linguística, digamos… 
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Sexta-feira, 11 de Novembro de 2005 

Hoje foi o Dia de São Martinho, e tal como é suposto, foi como Verão, um dia 

sem chuva, com sol mas um pouco de frio. Os alunos ouviram a Lenda de São 

Martinho, vivenciando as mesmas sensações das personagens, recontaram a 

história, pintaram imagens, ordenando-as espacialmente numa folha dada para 

esse fim. 

Ainda comeram as castanhas podendo experenciar ludicamente esta data 

festiva, o horário do lanche não chegou a ser aumentado, mas foi um dia mais 

lúdico, dando mais tempo para a brincadeira e para saborear as tão famosas: 

“Quentes e Boas”. Engraçado foi quando estava na sala dos professores e 

chegou um aluno mais velho com o Zedani, que meio envergonhado, e com o 

cartucho das castanhas nas mãos disse: “Não gosto”. Que doce com a voz tão 

trémula! Expliquei-lhe que poderia dar as castanhas a alguém que gostasse.  

Durante a aula pintaram uma castanha com café, escrevendo no outro lado 

uma mensagem relativa à história, ficando expostas na sala de aula. O Wilson 

conseguiu escrever um texto, com um fio condutor e uma sequência lógica 

bastante segmentada e acima do nível de desempenho dos seus colegas. 

Foi ainda tempo para ir até à Silveira, mais concretamente à sede do 

Agrupamento, a A-dos-Cunhados assinar o contrato lectivo de trabalho. Claro 

está, e vá-se lá saber porquê, depois de tantos quilómetros percorridos, 

ninguém me atendeu, pois estava fechado. Que azar!  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira, 14 de Novembro de 2005 

Que dia! Emocionante, no mínimo! 

Os alunos voltaram a fazer a Memória do Vivido, assimilaram o caso de leitura 

e escrita: “bla, cle, fli, tlo, plu…”, realizando diversas tarefas em Fichas de 

Trabalho e no livro dos Casos de Leitura: “Patinho Gaspar”. 

Hoje a Fátima fazia anos, foi tempo de lhe dar os parabéns, e embora tenha 

contribuído para a prenda em conjunto, quis-lhe oferecer algo que sei que 

aprecia muito, orquídeas em tons de lilás e rosa, riscadas, pois quando fomos à 
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Gulbenkian, encontrámos algumas dessas e foi aí que descobri. Adorou, e no 

vaso embrulhado estava a mensagem “Para uma Mulher com força e 

determinação intermináveis… Parabéns e Felicidades”. Foi importante dar-lhe 

isto, pois é uma pessoa que admiro muito. Depois foi tempo de petiscar um 

bolo de chocolate com pêssego e chantilly. Saboroso. 

Quando fomos para o Urban estava um repórter da rádio que entrevistou a 

Coordenadora, os alunos, as dinamizadoras Mena e Denise, e até a mim, 

relativamente ao progresso e à funcionalidade significativa deste projecto. 

Na sala ainda cantámos os parabéns à Fátima, ficando emocionada com todas 

aquelas caras sorridentes e uma certa reciprocidade sentida. 

Deu para trabalhar mais um pouco, para entregar os trabalhos de casa e para 

oferecer os chocolates diários ao Resime e ao Aylton pelo seu esforço 

crescente. 

Neste dia foi-me enunciado que serei nomeada para Representante do 

Conselho de Ano (2º ano de Escolaridade), e assim sendo membro do 

Conselho Pedagógico. Lisonjeador, reconfortante pelo meu profissionalismo, 

mas assustador pela gestão de tempo que terei de fazer, muita coisa tenho eu 

a meu cargo… Ninguém se opôs, até pelo contrário argumentaram a favor por 

ser alguém responsável, com capacidades técnicas e informada das leis, 

alguém que luta pelo 1º Ciclo do Ensino Básico. Fui satisfeita para casa. 

 

Terça-feira, 15 de Novembro de 2005 

Hoje foi complicado ir dar aulas, mas também quem manda comer natas, o 

colesterol não me permite e depois fico agoniada. A única situação que me 

aliviava era os alunos terem logo de início Educação Física e Expressão 

Musical, mas tal não foi o meu espanto quando soube que o professor de 

Educação Física não vinha porque estava mal-disposto, imaginem… 

Por volta da hora do recreio comecei a ficar melhor, e o dia até correu bem, os 

alunos voltaram a treinar os algoritmos. Continuaram a realizar tarefas no livro 

dos Casos de Leitura “Patinho Gaspar”. 

Relembraram os conceitos de dezena, meia dezena, dúzia, meia dúzia, dezena 

e meia, dúzia e meia, e quarteirão, bem como os números de 1 a 10 em 
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numeração romana. Aprenderam, após, os números de 11 a 20. Agora falta 

consolidar, mas isso só com treino, concentração e empenho. 

À tarde juntei cinco alunos de 3º e 4º anos de escolaridade para a recolha de 

dados, desta vez com o visionamento de um filme sobre Cabo Verde, seguido 

da escrita de certos momentos, certas imagens de situações visionadas. Para 

tal, separei-os em dois grupos, o aluno A com o aluno L, e o aluno J com o 

aluno S e o aluno H. Foi mais lúdico, e igualmente um pouco mais barulhento 

pois viam imagens semelhantes às já vividas e gostavam de repartir com os 

seus colegas, cruzando vivências, rindo-se de algumas e pormenorizando 

outras. 

 

Quarta-feira, 16 de Novembro de 2005 

Hoje fiquei radiante, cheguei à escola, à sala de aula, e constatei que todos os 

alunos tinham feito os trabalhos de casa, eram exercícios do livro dos casos de 

leitura e de escrita, e mais, tal como lhes disse, tiveram muito cuidado com os 

livros, regressando limpos e cuidados. Para mencionar até devo evidenciar que 

logo no dia anterior os alunos limparam, sacudiram as mochilas. 

Por isso, e por terem trabalhado bem até à hora do recreio, tiveram como 

prémio terem ido ao intervalo primeiro que todos, foram a primeira turma a sair, 

e por isso ficaram muito felizes e orgulhosos. 

Claro está, e até já parece engraçado sem o ser, que reparei numa barata que 

passeava a toda a velocidade pela sala, em direcção ao quadro e lá a matei. 

Após o intervalo foram à carrinha de um projecto da Câmara da Amadora, onde 

jogaram no computador, manusearam e leram livros. Após foi tempo de 

regressar à sala de aula e continuar com as tarefas relativas ao caso de leitura 

e de escrita “bla, cle, fli, tlo, plu…”, e leitura de números por extenso, na sua 

totalidade, e em unidades e em dezenas. 

Ainda, por volta das quatro horas da tarde, regressei à escola para recolher 

dados para o mestrado, aliás tal como ontem a tarefa resumia-se a visionar um 

filme sobre Cabo Verde, e escrever um texto sobre as informações recolhidas 

do filme, em grupo. Cansativo, mas gratificante no final do dia. 
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Quinta-feira, 17 de Novembro de 2005 

Os alunos sem terem dado muito por isso realizaram trinta e sete algoritmos, 

cada aluno foi ao quadro, alguns mais que uma vez, e os algoritmos expostos 

no quadro foram passados para a Folha de Trabalho. Quando souberam o 

número exacto de contas em pé que fizeram, ficaram radiantes, e eu ainda lhes 

disse: “Para a próxima são 49”, ao que a Tatiana respondeu: “Não, 109”. 

“Assim será!” disse-lhe eu com cara de marota, mas facto é que todos eles 

estão entusiasmados com os algoritmos, fazem já com alguma rapidez, e 

praticamente todos sozinhos (com a excepção da Cíntia, e sobretudo o Igor e o 

Zedani), alguns fazem e regressam logo ao lugar com uma certa vaidade, e 

durante esses momentos há concursos, o aluno mais rápido e eficiente recebe 

uma pequena lembrança, neste caso uma borracha. 

 

Sexta-feira, 18 de Novembro de 2005 

GREVE DOS PROFESSORES- LUTAR, REIVINDICAR E OS OBSTÁCULOS 
ULTRAPASSAR 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira, 21 de Novembro de 2005 

 

Hoje fizeram a Memória do Vivido. Os alunos estão mais autónomos e já 

conseguiram melhorar o seu ritmo de execução de trabalho, de forma mais 

rápida e eficiente. Já não se distraem tanto e estão mais responsáveis pelos 

resultados obtidos. 

Trouxeram os trabalhos de casa completos, excepto o Igor, David, Diana e 

Cíntia. Por aí se nota que estão mais trabalhadores, daí também hoje só terem 

levado 12 frases para fazerem, partindo de palavras dadas com os casos de 

leitura e escrita assimilados. 

Hoje choveu bastante e os alunos não foram lá fora, ao recreio, lancharam na 

sala de aula, e nesse espaço jogaram diversos jogos, explorando o seu lado 

mais lúdico. 

A seguir ao intervalo foram ao Urban, completar os trabalhos já iniciados, na 

aula seguinte já serão feitos outros trabalhos de Expressão Plástica, 
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delineados por mim, e que serão: uma rã feita a partir de uma casca de noz, e 

uma joaninha elaborada a partir de uma castanha. Os moldes serão dados 

posteriormente às monitoras. 

Ao regressarem à sala de aula os alunos escreveram dois textos do livro 

“Patinho Gaspar”, em caneta, tendo enfrentado alguns obstáculos como a letra, 

os erros (neste âmbito é muito importante a concentração), a mudança de 

linha, a translineação, entre outros. Este item será trabalhado nas aulas 

seguintes. 

 

Terça-feira, 22 de Novembro de 2005 

Hoje tiveram Educação Física, mas quatro dos alunos esqueceram-se do 

equipamento apropriado: Caziane, Ayrton, Aylton e Zedani. Como o professor 

faltou na semana passada, amanhã terão a aula reposta, por isso foi reforçada 

a necessidade de trazerem o fato de treino e os ténis. 

A seguir tiveram a aula de Expressão Musical, ensaiaram as três músicas de 

Natal e a música que acompanharão com percussão e que levarão ao 

Congresso, ainda não sei bem qual, mas é o que o professor diz… 

Ainda antes do intervalo aprenderam a tábua do 2, gostaram muito e parece 

que assimilaram, mas na realidade amanhã é que poderei testar se o 

conhecimento foi adquirido e memorizado. Fizeram algoritmos, foram feitos 

alguns concursos de concretização correcta e rapidez, e de novo os alunos 

mostraram-se entusiasmados. 

Terminaram as cópias de alguns textos do “Patinho Gaspar” a esferográfica 

azul, e quando a professora Fátima entrou na sala ficou admirada de já 

fazerem tal feito, e as crianças demonstraram gosto em lhe mostrar o que já 

eram capazes de fazer. Sentiam-se orgulhosos! 

No final da aula, das 14h às 15h os alunos tiveram uma sessão proposta por 

uma associação contra as vítimas de violência, e relativo ao Projecto: “Crianças 

mais informadas, crianças seguras” tendo debatido temáticas, tais como: o que 

é para eles sentir-se seguro, onde se sentem seguros, com quem, onde não se 

sentem seguros, e também se alguma vez se perderam e o que fizeram, ainda 

escreveram algumas frases e ilustraram. 
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Almoçámos em amena cavaqueira na escola, convívio pedagógico e não só, foi 

depois tempo de recolher dados para a tese. Hoje a professora Maria José 

cessou funções como professora titular de turma, naquela escola, pois esteve a 

substituir a professora Ana Isabel, que também se mostrou favorável à recolha 

de dados com os seus alunos, até perguntando, inclusive, como estava a 

correr, o que me deu um certo ânimo, é óptimo quando os colegas não 

colocam entraves e mais, nos dão forças, em palavras amigas ou de ânimo 

leve e companheiro. 

 

Quarta-feira, 23 de Novembro de 2005 

Na parte inicial da aula os alunos distribuem os cartões com os nomes, as 

capas onde guardam alguns trabalhos em atraso ou material de estudo, na 

minha mesa são colocados os lápis, borrachas e afias, material de cor. 

Vou preparando os alunos para as fichas de avaliação, isto é, é mais uma 

época de revisões, de sistematização de temáticas aprendidas. 

 

Quinta-feira, 24 de Novembro de 2005 

Os alunos já vão querendo escrever a data no quadro, por iniciativa própria. 

Vão trabalhando as tábuas, preenchendo-as quase mecanicamente, já que 

percebem que são saltos de números, de n em n, por exemplo a tábua do 2 

são saltos de 2 em 2. Os alunos já escrevem em folhas de linhas, já se 

organizam quase todos bem no espaço da folha, escrevendo as tábuas do 0, 1, 

2 e 3, que aprenderam hoje. Ainda fizeram algoritmos de adição sem transporte 

e de subtracção sem empréstimo. 

Hoje recolhi os dados com os alunos da Professora Fernanda, a professora 

sempre com um sorriso enternecedor, que amigavelmente encaminha o aluno 

V, o aluno D e o aluno C para a minha recolha de dados. E lá vamos nós para 

o espaço da biblioteca, que nos foi disponibilizado. É um espaço acolhedor, 

sossegado, que possibilita um trabalho mais reflexivo e inter-relacional. 
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Sexta-feira, 25 de Novembro de 2005 

Hoje os alunos iniciaram a realização das Fichas de Avaliação. Foi engraçado 

vê-los responsáveis e “senhores” do seu trabalho, a concentrarem-se, a 

empenharem-se em bons resultados e respeitando as regras: quando 

precisavam de ajuda levantavam o dedo, para se levantarem tinham de pedir, 

não podiam falar, copiar e só podiam utilizar o material próprio, caso 

necessário pediam autorização à professora ou aos colegas. Como lhes 

costumo dizer, na brincadeira: “É como na tropa!” 

O primeiro teste foi o de Língua Portuguesa, os alunos tiveram de ler um texto, 

copiá-lo, responder a perguntas de interpretação, havia igualmente um 

exercício de divisão silábica, por fim tinham de preencher um quadro silábico, 

descobrir novas palavras e com elas formar frases. 

Foi ainda tempo de dar um autocolante para os cadernos que continuam bem 

cuidados, sem folhas rasgadas e riscadas, quanto ao trabalho nada a enunciar 

pois todos fazem sem excepção, possivelmente trazem algo que não souberam 

fazer, mas dizem logo e apressam-se a fazê-lo, têm gosto em fazer o trabalho 

e bem, e demonstram-no.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Segunda-feira, 28 de Novembro de 2005 

Iniciaram a aula fazendo a rotina semanal: “Memória do Vivido”, momento 

propício para o treino da leitura e escrita de frases, aliando à criatividade e 

imaginação no desenho e na pintura. 

No Urban os alunos pintaram uma castanha como sendo uma joaninha, e como 

base tinham um pedaço de cartolina, fazendo de patas do animal. Faltou pintar 

a cara e os olhos. 

Hoje foi dos dias mais tristes da minha vida, soube que o meu avô teve um 

AVC, e estava no hospital de Évora. Apenas soube aquando do regresso do 

Urban, pois deixei o telemóvel na sala de aula. Logo que a minha mãe me 

disse, fiquei a chorar de imediato, bastante nervosa, mas soube-me controlar, e 

como faltava pouco para a saída, esperei e de seguida, sem demora fui para 
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Évora, apenas passei por Setúbal para levar a minha mãe até lá. O meu pai já 

estava com o meu avô. Era algo que me confortava, saber que ele estava 

acompanhado, mas a sofrer… Vida injusta! 

 

Terça-feira, 29 de Novembro de 2005 

Foi tempo de Educação Física, para começar energicamente, e logo depois 

Expressão Musical, com o treino das canções de Natal a apresentar na festa 

final de período e de ano civil. O Professor ainda avaliou os alunos, com o 

preenchimento de notas numa escala musical, com clave de sol.  

A seguir os alunos, em folhas de linhas, escreveram os números até 50, as 

tábuas aprendidas e resolveram algoritmos. 

Era para sair ao meio-dia, com o conhecimento da Coordenadora, para visitar o 

meu avô. Mas a minha mãe telefonou-me a dizer que a visita afinal não era às 

três, mas sim às duas, então tive de sair logo às dez e meia, para a ir buscar a 

casa, em Setúbal, e depois irmos juntas (Hoje a minha mãe não foi dar aulas, 

está complicado, pois os meus pais têm de dormir no Alentejo, na quinta com a 

minha avó, para ela não ficar sozinha que se pode sentir mal). Com a 

autorização da Fátima saí logo, e ficou ela responsável pela turma. Mostrando-

se preocupada, disse para ir com calma na estrada, muito atenciosa, fiquei 

enternecida.  

Rapidamente lá fui, vi-o agarrado a uma cama com grande tristeza minha,  

apresentou-se com a fala atordoada, com os olhos tristes, mas aproveitei 

aqueles breves momentos para lhe dizer que gostava muito dele e para ele se 

portar bem e fazer o que os médicos lhe dissessem. 

Às seis da tarde já estava de novo na escola da Cova da Moura para o 

Conselho de Docentes. A Fátima valorizou o meu esforço perante os colegas. 

Contudo nada me fazia mais feliz do que ver o meu avô bom, na quinta, perto 

de mim.  
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Quarta-feira, 30 de Novembro de 2005 

No início da aula, os alunos tiveram Educação Física para preencher a aula 

que tinham em atraso, pois o professor Mauro na outra semana não pôde ir, 

devido à morte de um familiar, ficando de repor quando pudesse. 

Os alunos começaram a realizar a Ficha de Avaliação de Matemática, mas 

como têm dificuldade em se concentrarem continuamente, chega a uma altura 

que tenho de terminar essa tarefa e começar outra, senão chegam a um ponto 

que não se empenham devidamente na concretização, abstraindo-se quase de 

onde estão e do que estão a fazer. Tento manter um entusiasmo e motivação 

na realização das tarefas pedidas. 

Demonstraram algumas dificuldades na execução dos exercícios pedidos, 

mesmo tendo sido trabalhados sucessivamente nas aulas, apenas quando eu 

levantava o tom de voz e abria mais os olhos é que atinavam no que era 

pretendido. 

 

Quinta-feira, 1 de Dezembro de 2005- Feriado 

 

Sexta-feira, 2 de Dezembro de 2005 

Foi dia da Ficha de Avaliação de Estudo do Meio. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Segunda-feira, 5 de Dezembro de 2005 

Mais uma semana, de esforço e intempérie. 

Os alunos começaram por escrever as novidades de fim-de-semana, tenho 

alunos que já se vão destacando dos restantes colegas, pelo seu ritmo rápido 

de trabalho e de aprendizagem, entre eles: Leonel, Caziane e Wilson. A Diana 

e a Domingas têm-se esforçando bastante também para fazer bem e rápido, 

concentrando-se no trabalho. Quanto aos alunos que se distraem facilmente: 

Tatiana, o Aylton e o Ayrton, neles transparece um turbilhão de sentimentos e 

de emoções. 
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Sinto-me cansada fisicamente, devastada psicologicamente pela injustiça da 

vida, mas a vida continua e se peço força ao meu avô, também tenho de lha 

dar. 

Hoje foi um dia digamos que cinematográfico, ora vejamos a RTP2 esteve lá a 

filmar o espaço, as aulas, o recreio no qual estive a orientar, e a aula do Urban, 

a Fátima também lá esteve mas está em baixo, um pouco adoentada da 

garganta.  

O Williams fez anos, estava contente mas ainda se portou um pouco mal, não 

sei como partiu a régua e distraiu-se durante o trabalho a realizar. Não sei se 

era pela alegria do aniversário, da própria ansiedade que lhe é inerente, 

experimentou sempre quebrar o sossego e harmonia reinantes, mas estava 

feliz e demonstrava-o, em segredo disse-me: “Hoje faço anos! Fiz um bolo de 

chocolate para levar para o moinho”. Dei-lhe, carinhosamente, os parabéns. 

Foi altura de terminar alguns exercícios nas Fichas de Avaliação, bem como 

nas capas de Dezembro e dos testes. 

 

Terça-feira 6 de Dezembro de 2005 

Foi tempo de finalizar os trabalhos em atraso, as fichas de avaliação que ainda 

não estavam completas, e as capas do trabalho. 

Os alunos com maiores dificuldades na área disciplinar de Língua Portuguesa 

tiveram a oportunidade de realizar uma ficha de avaliação mais simples, com 

um texto e exercícios mais acessíveis às suas necessidades. Foi como um 

teste de apoio à aprendizagem. Contudo, tudo o que conseguiram fazer na 

outra, foi aproveitado para a sua avaliação, aliás porque o 1º Ciclo do Ensino 

Básico retrata a avaliação contínua. 

 

Quarta-feira, 7 de Dezembro de 2005 

Para além de ser uma altura de sistematização e de consolidação de 

conhecimentos, ainda se ensinam conteúdos novos, tiram-se algumas dúvidas, 

e tenta-se colmatar as dificuldades/necessidades dos alunos.  
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Quinta-feira, 8 de Dezembro de 2005- Feriado 

 

Sexta-feira, 9 de Dezembro de 2005 

Mais uma semana a terminar e muito trabalho foi realizado! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Segunda-feira, 12 de Dezembro de 2005 

Escreveram as novidades de fim-de-semana, fizeram algumas tarefas relativas 

às áreas curriculares e depois foi tempo de ensaiar, pensar no espaço, nos 

movimentos, nos adereços e no cenário. 

 

Terça-feira, 13 de Dezembro de 2005 

Foi tempo de aproveitar para ensaiar a peça de teatro mimado, escolher os 

alunos para as diversas personagens e narradores. Na verdade só ontem 

consegui escrever a peça e inventar uma letra de rap para ilustrar o tema 

escolhido: “Na rua da escola já é Natal”. 

 

Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2005 

Outro dia de ensaio. 

 

Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2005 

Este foi o dia escolhido para realizar os adereços, os livros para o narrador com 

a peça escrita, e a música num pequeno livro que ficava na mão do rapper. Em 

conjunto desenharam um painel ilustrativo da vida na Cova da Moura, o 

convívio entre pessoas, as roupas, os penteados, as casas, o campo de 

futebol, de jogos. Esse painel foi feito em papel de cenário e pintado a tintas, 

usando só as cores: verde, amarelo, vermelho, azul, castanho, preto e branco. 

 

Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2005 

Hoje foi o dia da Festa Final de Natal. O espaço estava devidamente 

apetrechado e enfeitado com motivos natalícios. O espaço de refeitório era 
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hoje um grande anfiteatro com crianças entusiasmadas, ansiosas pelo seu 

momento no palco, felizes com toda aquela agitação e alegria abundantes. 

Houve de tudo: danças africanas (funaná, hip-hop, kuduro, kizomba, morna), 

exercícios de Educação Física (trampolim, patins), teatro mimado, músicas 

natalícias (Adeste Fidelis, Natal Africano)… 

A minha turma demonstrou a sua aptidão dramática numa pequena peça 

teatral recorrendo a gestos e à temática que lhes é envolvente: “A rua da 

escola”, fazendo parte do currículo escolar. A peça tinha como título: “Na rua 

da escola já é Natal”. Através da mímica e da exploração do corpo, da 

expressão facial e do espaço exteriorizaram sensações, acções, atitudes, 

emoções. No final cantaram ao som do djembé (tocado pelo Williams) um 

pequeno rap para todos. A leitura da história foi da responsabilidade da 

Caziane e do Wilson, por serem os que têm uma leitura mais fluente, pausada, 

ficando o Leonel (também ele lendo bem) como rapper. 

Na hora de almoço juntámo-nos todos para devorar um frango assado 

apetitoso acompanhado com batatas fritas e salada, e a seguir uma gelatina. 

As crianças tiveram ainda direito a um sumo. Foi tempo de convívio, souberam-

se comportar correctamente, até repetiram a comida e, depois, ajudaram na 

limpeza. Cada professora era responsável pelos seus alunos, mas o que se 

constatou foi uma eficaz entre-ajuda entre todos, trabalhando todos para o 

mesmo fim: proporcionar àquelas crianças um bom ambiente, de festa. 

No final, foi a altura da distribuição de prendas. Os meus alunos tiveram direito 

a um livro com duas histórias ilustradas, a maioria gostou, mas houve dois que 

disseram: “É só isto?”, “Eu não gosto de livros”. Mas, na hora de partida era 

aliciante vê-los agarrados ao seu livro, em pequenos grupos, lendo logo 

pequenas frases e mostrando as ilustrações, uns aos outros. 

 

Férias de Natal/Ano Novo 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Segunda-feira, 2 de Janeiro de 2006 

Hoje foi o primeiro dia de aulas deste novo ano que se avizinha, e de facto não 

apetecia, não era pelo próprio trabalho que tanto dá prazer, e nem pensar 

pelas crianças, benjamins adorados, mas a distância que agora me separa do 

meu avô dói demais! Contudo, e com a força de um agente da educação, tudo 

correu pelo melhor, os alunos regressaram um pouco quietos, já pouco 

habituados à azáfama escolar, mas rapidamente redobraram as suas energias, 

e assim foi mais um dia de trabalho e de aprendizagem. Após as avaliações, e 

os Planos de Recuperação já realizados para alguns alunos, foi tempo de 

iniciar a actividade: “Dicionário Ilustrado”, a fim de colmatar as dificuldades 

sentidas com a aprendizagem do Português, já que a maioria dos alunos são 

de origem caboverdiana, falando em crioulo, em casa, ou no ATL, com os seus 

colegas e amigos. 

Para meu grande espanto a maior parte dos alunos trouxeram os trabalhos de 

férias feitos, apenas alguns pintados, mas para mim tal feito era importante. 

Eram diversas fichas e só tinham tido alguns dias para trabalhar no ATL, tendo 

de fazer as restantes fichas em casa. 

Os que não terminaram ficaram a fazer no intervalo, e terão de fazer em casa 

ou nos dias seguintes, no tempo de recreio. 

Hoje não houve Urban, pois a Denise, a monitora teve de ir para a Holanda, e 

então estão a ser efectuadas algumas remodelações, a orientação de trabalhos 

futuros e aquisição de novos materiais, neste período.  

 

Terça-feira, 3 de Janeiro de 2006 

Foi dia de Expressões: Físico-Motora e Musical. 

Em Expressão Físico-Motora, foi feito um jogo e um percurso com destaque 

para as cambalhotas, exercícios de equilíbrio, saltos simples no trampolim. Foi 

de reparar no facto dos alunos não terem trazido equipamento, na realidade 

sete alunos. Constatou-se que a rotina anteriormente enraizada, estava 

momentaneamente esquecida. Tiveram de ficar no banco, perto de mim, a 

olhar para quem fazia, na lembrança ficava a mágoa do esquecimento. 
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Em Expressão Musical aprenderam os instrumentos da família da percussão, 

ouvindo os seus sons bem ritmados. E até ensinaram ao professor o djembé, 

que continua na sala de aula, desde a Festa de Natal, o qual foi adereço da 

peça apresentada pela turma à comunidade escolar. O professor riu-se e já 

impaciente disse: “Deixem lá agora o djembé, que há mais instrumentos a 

aprender.” 

Hoje senti-me bastante ansiosa, “apertando” com o ritmo de trabalho dos 

alunos, ficando impaciente com os resultados. Espantada fiquei quando 

constatei que em vez de ser quase uma da tarde, hora da saída, ainda não era 

meio-dia, aí fiquei mais sossegada, e no final pude notar o esforço dos alunos 

por fazer bem e rápido, eficientemente. 

 

Quarta-feira, 4 de Janeiro de 2006 

Continuo ansiosa com os resultados e a superação das dificuldades, por parte 

dos alunos. Sinto agora essa ansiedade um pouco mais suave, talvez seja o 

reflexo da tristeza que sinto por estar longe do meu avô e não conseguir ver 

diariamente as suas batalhas vencidas perante a doença, mas como amanhã 

trabalharei dez horas, hoje é dia de ir ao Alentejo e “matar” saudades. 

 

Quinta-feira, 5 de Janeiro de 2006 

Dez horas de trabalho! Nem a Super-Mulher… igualava tal feito! 

Tudo começou às oito, alguns alunos chegaram mais tarde, pois eu disse que 

podiam chegar até às oito e meia já que o dia seria grande. Começaram por 

um momento mais lúdico, de descontracção e de jogos/convívio entre os 

colegas. Após esse momento, foi tempo de trabalhar, de sistematização do que 

foi anteriormente aprendido e da tábua do cinco, logo saltinhos de 5 em 5. 

Durante o recreio, apareceu a mãe do Zedani, com ele, de pé partido. Eu sabia 

pela sua irmã, com quem recolho dados para o mestrado, da situação do aluno. 

Na terça-feira, quando soube fiquei logo a pensar que só me faltava que ele 

viesse mesmo naquela situação, no dia do passeio. E não é que apareceu 

mesmo?! Claro que fui eu a dizer à mãe para o deixar na escola, dei-lhe o 

papel para assinar e que ficasse descansada que se fosse preciso até ao meu 
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colo ia. Aproveitei e dei-lhe a avaliação para assinar. No final do recreio a 

auxiliar Ângela sentiu-se mal por se ter enervado com um menino do quarto 

ano, o qual agrediu-a com murros e pontapés. Ao vê-la naquele sofrimento, a 

transpirar e mal reagia, tentei com que falasse e dissesse o que sentia, o que 

tinha acontecido, assim enervei-me psiquicamente, ficando com uma dor de 

cabeça bem forte, que só se resolveu com comprimidos à hora de almoço, pois 

descanso não teria até às cinco da tarde. A Ângela foi para o Centro de Saúde 

e eu para a sala de aula. 

Como o dia ia a meio, fui lhes dar o almoço, almocei também, levei-os até ao 

autocarro, passeando pelo bairro e sentindo-me como igual a tantos outros, tal 

não era a minha figura, na desportiva, e no colo o meu Zedani, de pé partido, 

acariciando-me enquanto o levava, muito carinhoso em todo o caminho. Mas 

mesmo franzino pesava… e bem. Um professor faz mesmo muitos sacrifícios!  

Chegados ao teatro, os alunos cumprimentaram os senhores à porta, dando-

lhes um aperto de mão e responderam ao “Boa tarde” do senhor Filipe La 

Féria. No Politeama viram a peça “Alice no País das Maravilhas”, 

gratuitamente, explorando toda a fantasia, o mundo de sonho, de cor e de 

alegria. Foi muito bonito, gostaram bastante. Já saídos daquele espaço 

lancharam, e era agora hora de regressar. Não satisfeita, no fim em vez de 

descansar lá fui eu para o ginásio para queimar as últimas e restantes 

energias. 

 

Sexta-feira, 6 de Janeiro de 2006 

Mais uma semana a acabar… E o fim-de-semana à porta, e como tal, a viagem 

ao Alentejo para o reencontro com a família. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Segunda-feira, 9 de Janeiro de 2006 

Mais uma semana… e que cansada me sinto! Mas mesmo cansada com a 

força e energia inerentes à minha pessoa.  
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As crianças escreveram sobre a Memória do Vivido, três frases e fizeram a 

ilustração respectiva, terminaram o desenho respeitante à estação do ano do 

Inverno e ao dia de quinta-feira, sobre a peça e o mundo perfeito, para cada 

um deles. 

Recordaram as tábuas e o dobro anteriormente aprendido. 

No Urban aprenderam o que é o ecoponto, como é composto, as suas partes 

integrantes: pilhão (para pilhas), papelão (para papel), vidrão (para vidro), e 

embalão (para plástico e metais). Iniciaram a realização do seu fato 

carnavalesco, recortando o formato de um ecoponto. 

Na sala de aula, desenharam um ecoponto e fizeram os quadros silábicos 

partindo de: ecoponto, vidro, papel, pilhas, plástico. Souberam por mim, que à 

nossa turma cabe o embalão e o pilhão, ficando, assim, com as cores amarela 

e vermelha. 

O Zedani continua a faltar, será que ninguém é capaz de o trazer até à escola?! 

Ainda foi tempo de recordar que amanhã será dia de ginástica e que têm de 

trazer o equipamento e chegarem às oito em ponto. Vamos ver… se tudo corre 

como pretendido, eu bem os tento responsabilizar, desde pequenos. 

 

Terça-feira, 10 de Janeiro de 2006 

Hoje treinaram com raquetes e bolas de ténis na aula de Educação Física, 

vieram todos equipados, apesar de alguns ainda chegarem atrasados. O Hugo 

e o David não vieram, o primeiro foi operado à garganta, o segundo magoou-se 

no olho, ficando inchado. O Zedani lá chegou quase à hora do recreio, pela 

mão da sua irmã, a Cláudia.  

Em Expressão Musical recordaram as notas musicais e fizeram exercícios 

práticos.  

No decorrer da aula recordaram os elementos constituintes da rua da escola, 

escrevendo-os e preenchendo quadros silábicos. A partir do debate colectivo e 

desta tarefa, falou-se dos transportes, os que se deslocam na terra, no ar e na 

água. Aproveitando o transporte: “autocarro” resolveu-se colectivamente uma 

situação problemática, com os passageiros que iam entrando e saindo nas 

paragens. 
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Por fim, resolveram algumas páginas do livro: “Patinho Gaspar” sobre o caso 

de leitura e de escrita “ce, ci”. São mais autónomas, mas ainda recorrem à 

minha pessoa, quando surge alguma dúvida ou como reforço das suas 

capacidades, sentindo-se mais apoiados e confortados. 

 

Quarta-feira, 11 de Janeiro de 2006 

Foi um dia cansativo, de sistematização de casos de leitura e de escrita, 

mediante quadros silábicos e resolução de tarefas no livro de Língua 

Portuguesa, com a leitura do texto respectivo. É nesta área que os alunos mais 

se diferenciam, demonstrando graves dificuldades e necessidades evidentes 

na realização de pergunta-resposta e leitura fluente. Precisam de ler mais e 

diferentes suportes, para colmatar essas mesmas dificuldades surgidas até 

pela sua origem que não é lusa, mas sim caboverdiana e são-tomense. 

Fui recolher dados para a dissertação, com os alunos das colegas Catarina, 

Violante e Ana Isabel. Contudo, o que se apresentava como pequenas tarefas, 

suscitou grandes dúvidas e dificuldades, pelo facto de estar patente a flexão 

verbal. Os alunos ficaram receosos pelo grau de dificuldade desse exercício. 

Uma situação caricata mas de carácter reflexivo foi quando o aluno H suscitou 

um pequeno debate entre todos, por considerar o quinto ano de escolaridade 

muito mais difícil que o 1º ciclo, dizendo mesmo que queria só fazer o quarto 

ano. Indaguei o aluno pelo facto de, hoje em dia, pouco se conseguir a nível de 

dinheiro e de emprego com tão pouca escolaridade, ao qual o aluno me 

retorquiu que fazia o mesmo que a mãe, acabando a sua escolaridade, no 1º 

Ciclo do Ensino Básico. Mas eu ainda lhe disse: “Só que, os tempos são 

outros, estamos numa altura de crise, bastante difícil”. O aluno ficou a pensar. 

É de referenciar que só hoje foi feita a recolha com os alunos, pois ontem, à 

tarde, foram ao teatro Politeama ver a peça: “Alice no País das Maravilhas”. 

 

Quinta-feira, 12 de Janeiro de 2006 

Agora quem tem faltado é o Hugo que foi operado à garganta, mas tal não me 

provoca muito receio, pois não é uma situação que se possa comparar com a 
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do Zedani. O Hugo tem mais facilidade em solidificar conhecimentos e tem 

maior capacidade de retenção e sistematização da informação. 

Outro aspecto que é de referenciar é que, em certos casos, as próprias 

crianças é que têm maior responsabilidade que os pais, pela sua educação, ora 

veja-se o exemplo do Zedani que quando estava de pé partido e dependente 

dos outros só chegava à escola por volta das nove e meia, dez horas, o que se 

tornava complicado devido a ter um ritmo de trabalho mais lento, mas logo que 

pôde colocar o seu pé engessado dentro dum ténis largo, voltou a pôr-se a 

caminho sozinho e às oito em ponto lá estava na sala de aula, com a sua boa 

disposição natural. É de louvar estas crianças e o seu esforço. 

É também por isso que lhes tento incutir valores e ideais, responsabilidades 

quotidianas, tal como à terça-feira não se esquecerem do equipamento, e eles 

lá sabem e avisam os pais, e tal como a professora nesse dia trazem 

equipamento. 

 

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2006 

Mais uma semana a terminar! 

Os alunos continuam a estar interessados na realização dos algoritmos, 

compreendendo a noção de dezena e de unidade, de adição e de subtracção. 

Alguns alunos ainda apresentam dificuldades preocupantes, mas é meu 

interesse que sistematizem o que aprendem em diversos momentos de aula, 

seja a tarefa individual ou colectiva, em operação, ou mesmo numa situação 

problemática.  

É sobretudo na área de Matemática que os alunos se apresentam mais 

competitivos, lutando contra os seus obstáculos, reflectindo com o meu apoio 

as formas de resolução e todo o processo até ao resultado. Eles sabem que 

sempre que precisarem podem pedir a minha ajuda, o meu apoio 

individualizado, mas também sabem que é através da sua força interior que 

vão conseguir colmatar as suas necessidades. Pois eu tento demonstrar-lhes 

que mesmo difícil, mesmo que custe muito, não se deve desistir, e que o 

caminho mais fácil, nem sempre é o caminho mais certo! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 47

 

Segunda-feira, 16 de Janeiro de 2006 

Hoje escreveram as novidades de fim-de-semana: “Memória do Vivido”, mas já 

tiveram de escrever cinco frases, e embora pensasse que iriam resmungar ou 

apresentar algum receio, grande dificuldade, tal não ocorreu, e lá foram 

fazendo, cada um com o seu ritmo de trabalho, uns mais lentos, outros mais 

rápidos, mas cada vez mais conseguem fazer melhor e mais rápido, o que me 

alegra enquanto agente da educação. 

No Urban, têm estado a executar por etapas, o fato carnavalesco, relativo ao 

pilhão (no caso dos rapazes) e do embalão (no caso das raparigas). Hoje foi o 

momento escolhido para os chapéus, tipo bonés, feitos em cartolina e 

preenchidos com pequenos pedaços de papel metalizado em tons dourado 

(para o embalão) e vermelho (para o pilhão). 

Relativamente ao projecto que a escola concorreu para a Fundação EDP 

Solidária, a fim de angariar fundos e implementar actividades e estratégias 

concernantes à temática: “Informatizar para Aprender- um passo enérgico 

neste Sociedade de Informação e de Comunicação”, os elementos do júri ainda 

não escolheram os projectos que ganham esse apoio. Era para serem 

conhecidos no final de Dezembro, e ainda agora não se sabe nada. Mas pode 

ser que consigamos… Eu ando “em cima deles”, para que não escape nada… 

 

Terça-feira, 17 de Janeiro de 2006 

Hoje os alunos tiveram a aula de Educação Física e de Expressão Musical. Na 

primeira aula, continuam a chegar um pouco atrasados, o que não poderá 

continuar, dai termos decidido que quem chegasse tarde, depois do professor 

de Ginástica, não poderia fazer a aula, ficaria no banco a observar. Vamos ver 

se resulta (claro está que é mais para os chamar à razão e a fim de que evitem 

atrasos sucessivos). 

Quanto à aula, os alunos começam por fazer um jogo que serve de 

aquecimento, e de respeito pelo espaço dos outros e das regras incorporadas 

para o bom funcionamento. Após esse momento, fazem o aquecimento 

propriamente dito, começando pelo pescoço até chegar aos pés. Cada aluno 

experencia a responsabilidade de ser ele próprio a dar esse momento da aula, 
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não esquecendo dos exercícios e da ordem correcta, explicando aos seus 

colegas qual o próximo, e como se faz. Depois, são feitos exercícios de 

deslocamento, de equilíbrio, com o uso de raquetes e de bolas de ténis, em 

exercícios individuais e /ou a pares. 

Na aula de Música recordaram as notas, os seus valores e as pausas 

respectivas, mediante os tempos. Relembraram ainda os nomes dos 

compassos, por exemplo um compasso de dois tempos chama-se binário, de 

três tempos ternário, de quatro tempos quaternário. 

O professor disse ser importante que cada aluno tivesse um caderno de 

Música, que custaria por volta de vinte cêntimos, e que queria que todos os 

tivessem na próxima aula. Os alunos ficaram agitados, pois não sabiam onde 

comprar, ainda teriam de pedir aos pais, o que os colocou bastante nervosos 

perante o que lhes era pedido. Daí ter-lhes dito que podiam trazer o dinheiro, 

que eu tratava de os comprar, o que os sossegou…de imediato. 

 

Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2006 

A partir de hoje, começaram a trazer o dinheiro para o caderno de Música e eu 

comecei a apontar os nomes e a quantia, para ter tudo controlado, e lá 

chegavam eles muito felizes, com a moedinha já na mão, para não se 

esquecerem. Foi assim que começou a aula. 

Dei-lhes a noção de centena, o que demonstrou ser uma tarefa difícil, para 

mim, enquanto professora. Tive de os manter concentrados, e tentando 

responder às suas dúvidas, a tudo aquilo que não percebiam, que 

demonstravam não estar a perceber pelo seu olhar perplexo perante o que 

estava escrito no quadro. Utilizei um pouco de tudo, os conjuntos de dez 

elementos, a contagem de dez em dez (tábua do 10), a centena como sendo 

dez dezenas e cem unidades, o casarão da classe das unidades com os 

vizinhos: centena, dezena e unidade, explicando que estes vizinhos também 

pedem emprestado e retribuem o que lhes dão. E ainda expliquei o recurso ao 

ábaco, com exercícios práticos, não tendo sido só explicitação oral (relativa à 

abstracção matemática). 

No final tinha uma dor de cabeça do piorio, tal não tinha sido a minha ginástica 

mental e a minha preocupação em que compreendessem tudo, pois a partir 
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daquele momento queria complicar um pouco, a composição e a 

decomposição, a leitura por extenso dos números, até mesmo a adição com 

transporte e a subtracção sem empréstimo. 

 

Quinta-feira, 19 de Janeiro de 2006 

Os alunos têm estado a preencher o seu Dicionário Ilustrado com palavras 

presentes no Manual de Língua Portuguesa, ou as temáticas abordadas na 

sala de aula, como foi o caso dos transportes. 

Têm diversas folhas A5, de variadas cores, tendo de escrever a palavra e fazer 

a respectiva ilustração. Nesta aula, escreveram os transportes que se 

deslocam na terra, no ar ou na água, como é o caso do helicóptero, do avião, 

do metro, do autocarro, da bicicleta, entre outros. 

Reflectiram sobre aqueles que existiam na Rua da Escola, os que já tinham 

andado, ou mesmo como se chamaria a alguém que conduzia uma mota 

(motociclista) ou uma bicicleta (ciclista) e reconhecendo que o motorista podia 

ser alguém que andasse de carro ou de autocarro. 

Exteriorizou-se a importância de comunicar, e abordou-se os meios de 

comunicação pessoal e social: carta, televisão, Internet, computador, rádio, 

jornal, … 

 

Sexta-feira, 20 de Janeiro de 2006 

Os alunos recordaram a centena, as tábuas já aprendidas. 

Leram os números por extenso, no todo, e por ordens, por exemplo qual o 

algarismo das centenas, o das dezenas e o das unidades. 

Resolveram algumas fichas no Manual de Matemática, e outras fichas de 

trabalho relativas à centena, aos saltos de números de dez em dez, de 1 até 

100, e às dezenas e às unidades nos números dados. 

Alguns alunos ainda continuam com algumas dificuldades na abstracção 

matemática, e na presença de números mais elevados. A centena ainda é mais 

problemática, pois ao mesmo número poder-se-á dar diversas denominações: 

1 centena, 1 cento ou mesmo cem. Sendo um número elevado, não é 
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considerada uma quantia tão “palpável” como cinco, que facilmente se 

consegue com recurso a materiais manipuláveis. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira, 23 de Janeiro de 2006 

Hoje não houve a rotina: “Memória do Vivido”, por opção própria, quis 

sistematizar alguns casos de leitura e algumas noções de Língua Portuguesa, 

em colectivo, com a leitura e interpretação de um texto, com a explicitação de 

significados de determinadas palavras. Tentei consolidar as noções de prosa, 

poesia, autor, poeta. Os alunos fizeram, em colectivo, a contagem de versos e 

de frases, em textos utilizados para essa finalidade, e existentes no manual. 

Tento cada vez mais que os alunos passem da leitura silábica, para uma leitura 

com expressão. Tenho ainda alguns alunos que têm dificuldade em reconhecer 

algumas letras, o que lhes dificulta a leitura, mas mesmo assim procuro que 

façam o mesmo que os colegas, com maior apoio individualizado, e ainda 

fazendo tarefas esporádicas relativas ao que ficou patente no Plano de 

Recuperação, e nas competências para desenvolver, sobretudo nas áreas de 

Língua Portuguesa e de Matemática. 

Fiz uma opção estratégica, as mesas estavam em “u”, ficando agora em filas, 

de forma a facilitar o apoio aos alunos e dando uma resposta mais rápida e 

eficaz às suas necessidades. Um professor está sempre a re-inventar! 

No Urban, tiveram como tarefa a conclusão do boné, colando pedaços de 

papel, na mesma direcção, e sem deixar pequenos espaços vazios. Na aula 

anterior, ou era a professora, ou as monitoras a colocar a cola, mas hoje foram 

os alunos, sob nossa orientação. Alguns alunos tentam ser perfeitos, outros 

têm alguma dificuldade em colocar os pedaços na mesma direcção, não se 

concentrando no produto final, sendo chamados à atenção, outros há que não 

conseguem com grandes resultados se não estiver a presença de alguém que 

os oriente por etapas, não conseguindo sozinhos, apenas querendo fazer e não 

se preocupando se está bem, ou se poderia estar melhor. 
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Terça-feira, 24 de Janeiro de 2006 

Hoje os alunos, exceptuando dois ou três, chegaram à oito em ponto, tem sido 

uma tarefa gradual de os responsabilizar pelas horas, mas bem sabem que na 

próxima vez não há desculpas e vão ficar mesmo no banco a observar, e ainda 

mais preocupante será para eles, pois na próxima terça-feira será a primeira 

aula de patinagem, e só terão três. 

Quanto à aula de Música, e como ontem comprei o caderno de Música para 

todos, mesmo para dois que não me pagaram, hoje todos tinham o caderno. O 

professor ficou contente e lá puderam escrever um exercício para executarem 

na flauta, como forma de sistematização. Foi uma enorme alegria! O professor 

responsabilizou-os pela manutenção do caderno, mas bem sei que lá será mais 

um para eu controlar. Continuam a ter sérias dificuldades para se concentrarem 

na execução de melodias na flauta, mis especificamente, na colocação correcta 

dos dedos perante a nota pretendida. 

Foi-lhes dado os valores da letra x. Esta letra, em diversas palavras poderá ser 

lida como: ”ss”, “is”, “cs”, “z”, “ch”. Descobriram palavras para estes casos, e 

escreveram numa folha, ilustrando algumas delas. 

Leram um texto relativo a este caso de leitura e de escrita, fizeram a sua 

interpretação, em colectivo. Quando tal é feito, são os alunos, que respondem 

às perguntam, e que vão escrever, ao quadro, a resposta completa e acertada. 

Ainda em relação aos valores de x, os alunos pintaram alguns carimbos e 

escreveram frases com as palavras dadas: êxito, peixe, extintor e exercício. 

Houve recolha de dados para a dissertação, tendo sido feita em pequenos 

grupos, para a conclusão de tarefas por terminar. Em menor número, os alunos 

concentram-se mais na concretização do que lhes é pedido. 

 

Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2006 

Nesta semana foi feito um texto, em colectivo, com a ida de alunos ao quadro 

para a escrita de frases, todas inventadas por eles, sob minha orientação. O 

tema central são os valores de x, e as palavras aprendidas neste caso de 

leitura e de escrita. A personagem principal é a Professora Fátima, assim 

contam a sua rotina diária com recurso a este caso de leitura e de escrita. Os 
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alunos escreveram numa folha de linhas, copiando do quadro, é também um 

exercício de caligrafia, pois no fim sabem que será dado à Coordenadora, 

como livro de oferta, dai o seu empenho mesurado. Cada aluno colocará na 

sua folha um desenho alusivo ao texto e à personagem central da história. 

Fizeram também no livro dos casos de leitura de escrita “Patinho Gaspar” 

folhas relativas aos valores de x, lendo pequenos textos, copiando-os e 

fazendo exercícios relativos aos sons da letra x: “ch”, “cs”, “z”, “ss” e “is”. 

Hoje foi dia da Reunião de Conselho de Docentes, com a presença da Drª 

Dulce Pereira, linguista conhecida, que nos esclareceu em relação ao Currículo 

de Língua Portuguesa, especificando no caso dos alunos oriundos de países 

estrangeiros, e com outras línguas maternas que não o Português. 

Ficámos igualmente a saber, que está um maior clima de insegurança na Cova 

da Moura, com mais problemas a nível de roubos, droga e, em relação, à 

“fraca” presença das autoridades. 

 

Quinta-feira, 26 de Janeiro de 2006 

Nesta semana tem sido meu intuito que as crianças solidifiquem a adição com 

transporte, e que se lembrem sempre de pôr centena, dezena e unidade; e as 

dezenas a viajar, quando o resultado é maior que nove. Tenho-lhes dito que 

não podem começar da centena, as contas (operações) são feitas da direita 

para a esquerda, e de baixo para cima. 

Têm sido feitos alguns concursos de algoritmos para ver quem já tem mais 

facilidade, e já compreende estes algoritmos, tendo direito a um singelo prémio. 

Os alunos da Professora Fernanda, pertencentes a um dos grupos de recolha 

de dados, conseguiram terminar algumas tarefas, tendo já o aluno V 

concretizado tudo o que lhe foi pedido, daí ter feito um texto em crioulo, e tendo 

sido ajudado momentaneamente pelo seu colega, o aluno C, que tem mais 

facilidade no crioulo, por usá-lo mais no seu quotidiano, e daí sentir-se mais 

segura em relação ao mesmo.  

 

 

 



 53

Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2006 

Concluíram a história da Professora Fátima e dos valores de x, contudo alguns 

alunos têm de dar alguns retoques na ilustração do texto. 

Fizeram contagens de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de 7 em 7, de 10 em 10 e 

de 11 em 11. 

Resolveram as tábuas do 0, do 1 e do 10. Como já aprenderam durante as 

passadas semanas, as tábuas do 6 e do 7, fizeram-nas também, de modo a 

sistematizar o que já foi aprendido. Ficaram a faltar as tábuas do 8 e do 9. 

Em relação à área disciplinar de Língua Portuguesa, trabalharam o Singular e o 

Plural, e aprenderam que os grupos concordam entre si.  

Resolveram em colectivo uma ficha de Língua Portuguesa, com a leitura e 

interpretação de um texto. 

Têm levado como trabalho de casa a leitura e interpretação de textos, a fim de 

colmatar as suas necessidades, com a rotina de execução e de superação das 

dificuldades com o apoio dos pais, monitoras do ATL, e da professora. Ao 

chegarem à escola, voltam a treinar o texto três vezes, e lêem-no depois em 

voz alta, para ser feita a avaliação pela professora, ficando exposta no livro, ou 

numa grelha, na janela da sala de aula. 

Treinámos, no final da aula, em colectivo como tocar duas notas na flauta, o sol 

e o dó. Mas os alunos têm grandes dificuldades em se concentrar e eu tive de 

levantar a voz várias vezes de modo a transmitir como poderiam solucionar 

melhor essa tarefa, com sucesso escolar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2006 

Os alunos fizeram a Memória do Vivido. A fim de melhorar a escrita e até 

aumentar a rapidez no que concerne o ritmo de trabalho e de execução, 

tiveram que dividir a folha, de modo a desenhar menos e a escrever seis 

frases, utilizando palavras novas, não repetindo constantemente aquelas que já 

aprenderam. 

No Urban continuaram a incorporar no chapéu os pequenos pedaços de papel 

dourado metalizado, colando-os no mesmo sentido e sem deixar espaços em 
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branco. Os alunos que já terminaram, iniciaram a colagem no ecoponto que 

terão no corpo, na zona do tronco. 

Hoje estavam mais agitados, até pelo facto de ter nevado e estarem excitados 

com essa experiência, disseram-me logo como tinha sido bom e divertido, que 

a neve era branca, que os flocos de neve eram macios. Uma monitora até nos 

disse, mesmo sendo africana: “Os pretos saíram todos à rua para ver aquele 

espectáculo!”. 

Engraçado como nevou por todo o lado, Lisboa, Alentejo, Algarve, só não 

nevou no Norte, mas também lá já é natural… 

 

Terça-feira, 31 de Janeiro de 2006 

Continuou-se o estudo dos valores da letra x, da leitura e interpretação de um 

texto, relembrando as famílias de palavras e os casos de leitura e de escrita: 

“nh, lh, ch”, “as,es,is,os,us” e “ar,er,ir,or,ur”. 

Os alunos não tiveram nem Educação Física, nem Expressão Musical. O 

professor de Educação física tinha dito ontem que não haveria aula e que a 

reporia amanhã, quarta-feira. Seria aula de patinagem e por isso estive a dizer 

aos alunos que era essencial chegarem às oito em ponto, sem atrasos, para 

terem mais tempo, já que a colocação dos patins demoraria. 

Hoje foi um dia complicado, bem grande, dez horas de trabalho intensivo, pois 

à tarde preenchi os mapas dos almoços e de seguida fui recolher os dados 

para a dissertação da tese, mais concretamente estive a realizar entrevistas 

individuais aos aprendentes, que consistiam na leitura em voz alta de um texto 

já realizado por eles, leitura por partes com a detecção e posterior correcção do 

texto. No final, havia um espaço para a análise contrastiva entre as duas 

línguas, o Crioulo Caboverdiano e o Português, com o melhoramento do texto 

(denominado de trabalho de texto). 

Tem sido hilariante, por vezes, ir buscar os alunos para a recolha de dados, e 

alguns dos seus colegas gritarem literalmente: “Também quero ir”, “Eu sou 

angolano, mas quero ir”. Hoje uma menina de olhos bem expressivos, com ar 

terno mas ansioso disse-me: “Tu disseste que um dia eu também ia, eu 

também quero ir, sou angolana, mas quero, posso… posso ir hoje?” É uma 

criança meiga, um pouco hostil na relação com os outros, mas também procura 
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afecto, consegue ser, igualmente, terna. E lá lhe expliquei que não hoje, mas 

noutro dia iria fazer um trabalho com os seus colegas. 

 

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2006 

Hoje, mais uma vez, e sem explicação prévia, nem à posteriori, os alunos não 

tiveram Educação Física, ficando muito excitados, pois tentaram chegar sem 

atrasos, às oito horas em ponto, para iniciar a aula de patinagem e afinal não 

houve. 

De imediato e para romper com aquela agitação decidi começar a aula, com a 

colocação das Folhas de Trabalho no dossiê. São os alunos que distribuem e 

organizam os seus dossiês sob minha orientação. 

Recordaram as tábuas e os conceitos de dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, 

introduzindo o sêxtuplo, o séptuplo, o óctuplo e o nónuplo com exercícios 

práticos. Como levei umas canetas que para além de marcadores, também são 

carimbos, utilizei-as nas Folhas de Trabalho dos alunos, para fazer saltos de 

números. 

Introduzi de modo prático e funcional as tábuas do 8 e do 9, individualmente. 

Amanhã será dia de fazer a sistematização das mesmas, em colectivo. Os 

alunos melhoraram significativamente o cálculo mental e como faço jogos, 

competições entre eles, melhoraram a sua auto-confiança, experenciando 

situações de sucesso escolar em tarefas bastante diversificadas. 

Têm levado todos os dias trabalho de casa, com raras excepções. Hoje 

levaram duas fichas do Livro de Matemática, relativas às tábuas aprendidas. 

Torna-se importante para que tenham rotinas, métodos de estudo e de 

trabalho. 

 

Quinta-feira, 2 de Fevereiro de 2006 

Aprenderam os sinais de trânsito, falou-se sobre o ambiente rodoviário, os 

cuidados a ter enquanto peão e condutor, as diferenças entre a palavra pião e 

peão, e as cores e respectivos significados dos semáforos. 

Passaram para a Folha de Trabalho as características de cada sinal de trânsito 

agrupados em quatro conjuntos: Perigo, Obrigação, Proibição e Informação. 
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Antes disso recordaram as figuras geométricas, relembrando linhas rectas, 

linhas curvas, e o número de lados e de ângulos. 

Desenharam e pintaram sinais de trânsito e falaram em voz alta, contando o 

que viam em diversas imagens, relacionadas com os riscos, as deslocações e 

os transportes. 

Hoje não houve recolha de dados para a dissertação da tese, pois de tarde, e 

logo a seguir ao almoço fui a uma acção de formação relacionada com a 

disciplina de Educação e Expressão Físico-Motora, mais especificamente sobre 

jogos tradicionais portugueses, onde ouvi primeiro a teoria e depois joguei ao 

sapo, ao burro, à malha, ao chinquilho, andei de andas, saltei à corda e até 

corri com um arco de metal. Foi muito divertido. Joguei a um jogo colectivo, 

relacionado com os passes de bola e andei de patins, com quatro rodas. Que 

medo de cair, mais receio! Mas nada aconteceu… E no final ainda tive direito a 

uma corrida a alta velocidade, pois não tinha chapéu de chuva e chovia 

torrencialmente. 

 

Sexta-feira, 3 de Fevereiro de 2006 

Hoje madrugámos. Eram sete e meia da manhã quando alunos e professores 

se juntaram à porta da escola. O destino era Marinha Grande. Em fila 

descemos a Cova da Moura até ao autocarro, pois estes renunciam a ir-nos 

buscar no meio do ghetto. O motorista andou atrapalhado sem descobrir o sítio 

certo para parar, e sem nos ver andou às voltas. Uma hora de atraso… Mas lá 

fomos, contentes. A viagem foi boa, e embora tivesse chovido a cântaros na 

noite anterior, já se viam os primeiros raios de sol. 

Parámos numa área de serviço, para as crianças irem à casa de banho e 

lancharem. 

Chegados à Marinha Grande fomos até ao Museu do Vidro onde visionámos 

um filme com uma componente histórica sobre o vidro. Pudemos ver ainda uma 

exposição com peças contemporâneas, e ainda peças antigas, moldes para 

peças, pinturas em vidro, informações e dados históricos sobre Williams 

Spencer, que construiu uma fábrica de vidro, ainda hoje conhecida, mas já 

fechada, possivelmente devido à crise. Pois sendo uma obra dada ao estado 

português, este não a conseguiu manter erguida. 
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Durante a exposição tive algum receio que com tanta tempestuosidade se 

partisse algo, e sendo relíquias… pior! 

Mas sabendo que seria só a visita ao museu, achei pouco, as crianças assim 

não teriam oportunidade de ver ao vivo como se fazia o vidro. Fui então ao 

posto de turismo para obter informações de fábricas que proporcionassem 

visitas guiadas ou algo do género, para escolas. Disseram-me ser impossível, 

mas como eu até gosto de conseguir impossíveis, peguei nos dois telefones e 

explicando a situação e de forma amistosa, lá consegui não uma, mas duas 

visitas a fábricas. Enquanto isso já as minhas colegas davam o almoço às 

crianças num parque muito verdejante, com brinquedos e um pequeno 

anfiteatro. Marquei uma às duas e meia, à fábrica Jasmim, e às três e meia, na 

fábrica Crisform. 

Os meninos e as meninas adoraram ver ao vivo, os vidraceiros a trabalharem, 

o forno bem quente, a temperatura subia, e com pequenos sopros ou com a 

ajuda do maçarico viam as peças a crescer, depois ganhavam cores, feitios e 

formas (com a ajuda da tesoura e de outros adereços). 

Na fábrica Crisform viram uma pequena exposição de peças e aprenderam 

mais, e experenciaram (só alguns, houve birras e tudo, mas dada a situação e 

o entusiasmo, naturais) soprar para o tubo e fazer crescer, assim, a peça de 

vidro. 

Já a caminho de casa, todos excitados, não houve direito a sono nem a má 

disposição. Correu tudo lindamente, e em vez de chegarmos às cinco da tarde, 

chegámos às seis e meia, mas mais felizes e satisfeitos. 

Era agora hora de regressar a casa, a caminho de Setúbal, e depois Alentejo, 

para estar junto da família. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Segunda-feira, 6 de Fevereiro de 2006 

Hoje os alunos escreveram cinco frases relacionadas com a Memória do 

Vivido, ilustrando a Folha de Trabalho, hoje verdinha. 
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A seguir desenharam a peça de vidro que mais gostaram, no caso do Euclides, 

que não foi, por ter uma consulta no hospital, imaginou uma que gostasse para 

enfeitar um móvel, em casa. 

O trabalho seguinte foi colectivo, e oral, os alunos pensaram em tudo o que 

vivenciaram na sexta-feira passada, escrevendo no quadro, as palavras mais 

significativas, de forma a organizar o pensamento e a combater o erro. Com as 

palavras tiveram de escrever seis frases e o desenho respectivo, sobre a Visita 

de Estudo à Marinha Grande. Os alunos enunciaram diversas informações 

pormenorizadas, contaram por onde andaram, o que viram, o que conheceram, 

o que gostaram mais. 

Às onze da manhã era hora de Urban, foi mais uma vez uma aula dedicada à 

construção e ornamentação dos fatos carnavalescos. 

Antes da aula acabar repartiram quantidades iguais por dois e por três 

conjuntos, com a mesma quantidade. 

Resolveram uma ficha sobre o respeito que se deve ter em relação à Natureza, 

plantas e animais. Para casa, levaram uma ficha respeitante à Segurança 

Rodoviária. 

E assim se começa mais uma semana… 

 

Terça-feira, 7 de Fevereiro de 2006 

Os alunos tiveram uma aula de patinagem bem divertida, sem receio de 

caírem, lá utilizaram o espaço que lhes é circundante, fazendo manobras, 

experenciando diferentes tipos de velocidade. 

Cada vez que os patins saíam do lugar, ou que ficavam sem funcionar, os 

alunos iam ao espaço da oficina, e aí eu, ou o professor de Educação Física 

ajudávamo-los a calçar de novo os patins, e aconselhávamo-los a ter mais 

cuidado, a não andar tão depressa ou a evitar o contacto com os seus colegas. 

De volta à sala de aula, os alunos tiveram a aula de Música, o professor fez-

lhes audições para saber quem ficava como voz e quem ficava com o 

instrumento. Tiveram de passar para o Caderno de Música uma pauta musical, 

reconhecendo os espaços e as linhas, desenhando as notas no espaço 

indicado e correcto. 
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Na área de Matemática, resolveram os algoritmos da adição com transporte, 

superando dificuldades sentidas relativas “à dezena que viaja”, consolidando os 

conceitos de unidade, de dezena e de centena. Sem concursos, sem espaço à 

competição tão pretendida e do gosto dos alunos, cada um pôde notar onde 

sente mais dificuldade e teve a minha ajuda individualizada. 

Hoje foi mais um dia que tive durante dez horas na escola, sem interrupção, 

dando cinco horas de aulas, depois preenchendo os mapas do almoço, e 

posteriormente recolhendo os dados para a dissertação de mestrado. Noto que 

agora, nesta fase do trabalho, torna-se mais relevante dividir este grupo de 

alunos, em pequenos sub-grupos, para ser mais individualizado o apoio 

prestado aos mesmos, e de forma a se concentrarem e a se tornarem mais 

reflexivos. 

 

Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2006 

Tiveram de novo aula de Educação Física, para compensar uma que estava 

por dar. Chegaram equipados e às oito horas em ponto, sem atrasos, pois 

sabiam que se chegassem atrasados, ficariam sem patinar. Como gostam 

muito de patins, chegam a horas, e para tal alguns têm de conferenciar com os 

pais, com os primos para não se esquecerem e não se deixarem dormir. É 

também uma forma de os responsabilizar, e de lhes fazer notar a importância 

dos compromissos. 

A seguir voltámos a debater sobre a segurança rodoviária; os sinais de trânsito: 

perigo, proibição, obrigação e informação; as deslocações e os riscos. 

Passaram informação detalhada para a Folha de Trabalho. 

Realizaram mais algumas folhas para o Dicionário Ilustrado, escrevendo 

palavras novas e fazendo a ilustração respectiva. Tento-lhes passar a 

relevância de fazer bem e de utilizar palavras que não sejam tão habituais para 

si, ou mais difíceis de escrever, de forma a enriquecer o seu vocabulário e a 

melhorar a sua escrita. 
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Quinta-feira, 9 de Fevereiro de 2006 

Os alunos ainda não colmataram graves dificuldades sentidas na escrita, e na 

interpretação de textos. Alguns ainda não consolidaram alguns casos de leitura 

e de escrita aprendidos, pelo que se torna necessário um trabalho contínuo, 

mas com um grau de dificuldade progressivo. Hoje fizemos, em colectivo a 

leitura e interpretação de um texto, levando outro para trabalho de casa. 

Com a Professora Fátima tiveram uma aula relativa ao Projecto: “Crianças 

informadas, crianças seguras”, onde constataram os percursos que efectuam 

diariamente, reflectindo sobre os perigos que observam e constatam no 

decorrer desses itinerários. Pensaram e houve um pequeno debate colectivo 

sobre os sítios em que os alunos se sentem seguros, e com quem é que 

sentem essa segurança. 

No quadro estava exposto um desenho que parecia dum bairro, no qual se 

poderia localizar a escola, as casas, as estradas, as pessoas e os transportes. 

Individualmente, os alunos desenhavam os percursos, suas rotinas diárias, 

identificavam o caminho mais inseguro para eles, que se registou ser o da 

tarde, portanto o do ATL para casa. 

Esta actividade tem maior fundamento actual, quando na realidade se sente 

maior insegurança no bairro da Cova da Moura, há mais droga, mais assaltos, 

mais gente dita “perigosa e não pertencente ao bairro”. 

 

Sexta-feira, 10 de Fevereiro de 2006 

Voltaram a fazer algoritmos da adição com transporte. De modo a colmatar 

dificuldades, a superar obstáculos próprios até à assimilação do transporte da 

dezena para outra ordem da classe das unidades, os alunos erram, mas 

sentem o erro como etapa crucial para aprenderem e para se tornarem 

melhores. Após o treino, fiz jogos, para ver quem fazia bem e mais rápido, os 

algoritmos da adição com transporte, recebendo um pequeno prémio, reforço 

positivo ao sucesso escolar do aluno. 

Os alunos consolidaram as tábuas aprendidas, os saltos de números. 

Resolveram Folhas de Trabalho relativas à contagem para trás de 100 até 
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chegar ao zero; do conceito de centena, sabendo que no número 100 há 100 

unidades, 1 centena ou 10 dezenas.  

Os alunos levaram para trabalho de casa, a leitura e a interpretação de um 

texto, exceptuando os alunos David, Zedani e Cíntia, que levaram Fichas de 

Trabalho sobre os casos de leitura: “nh,ch”, onde sentem grandes dificuldades 

na sua assimilação e utilização futura. 

 

Segunda-feira, 13 de Fevereiro de 2006 

Ida a Aveiro- Apresentação da Dissertação de Mestrado de Leonarda Menezes 

 

Terça-feira, 14 de Fevereiro de 2006 

Ida a Aveiro- Análise do que já foi feito e do que ainda é pretendido fazer, 

visionamento e reflexão perante os dados recolhidos, com o apoio da 

Orientadora 

 

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2006 

Ida a Aveiro- Apresentação da Dissertação de Mestrado de Angelina Comé 

 

Quinta-feira, 16 de Fevereiro de 2006 

Os alunos, perante a minha ausência, questionaram-me logo à entrada onde 

tinha ido, com quem tinha estado, na realidade a curiosidade natural das 

crianças. E eu sentia saudades dos seus sorrisos, de toda aquela agitação 

infantil e de planear e orientar a dinâmica de aula. 

Com força e empenho iniciei a aula, mas antes conversei com a Professora 

Fátima, com quem estiveram os alunos nesses dias, para me dizer o que 

tinham feito, e as necessidades registadas em contexto sala de aula. Como 

ambas nos preocupamos com eles e com o seu sucesso escolar, e como 

interagimos com facilidade, nada ficou por dizer, e estava então na hora de 

começar. 

Fizeram contagem de números, leitura por extenso, recordaram as tábuas 

aprendidas, o conceito de dezena e de centena, foi assim que a aula começou, 
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com revisões e sistematização dos três dias anteriores, para nada ficar ao 

acaso e ter uma linha condutora. 

Ainda tiveram uma sessão do Projecto: “Crianças seguras, crianças mais 

informadas”, com a Professora e Coordenadora Fátima, para que os alunos 

reconheçam as pessoas que os fazem felizes e infelizes, explicitando o porquê, 

de modo a que saibam explicar em que consiste o perigo, protegendo-se e 

sabendo agir perante o bem, mas igualmente, perante o mal. 

Hoje foi o último dia de recolha de dados para a dissertação, os trabalhos 
foram concluídos e os empenhos individuais dos alunos foram 
evidenciados. Assim terminou um diário de investigação, alma viva de 
histórias e memórias, de recordação de factos e de detalhes, de 
exteriorização de vontades, sentimentos e opiniões, espelho sentido da 
minha pessoa enquanto agente da Educação, munido de carisma pessoal 
e ética profissional. 


	juri.pdf
	resumo.pdf
	Índice.pdf
	Lista de Abreviaturas Utilizadas.pdf
	Tabelas.pdf
	partes iniciais.pdf
	textos introdutórios.pdf
	corpo.pdf
	Anexo 1.pdf
	Anexo 2.pdf
	Anexo 3.pdf
	Apêndice A.pdf
	Apêndice B.pdf
	Apêndice C.pdf
	Apêndice D.pdf
	Apêndice E.pdf
	Apêndice F.pdf
	Apêndice G.pdf

