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“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”. 

Nelson Mandela 
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RESUMO 
 
Passados 12 anos (2002 – 2014) de sua Independência, o Timor-Leste vem enfrentando 
muitas dificuldades quanto ao desenvolvimento da educação. O presente estudo 
investigar as dificuldades das práticas dos professores de Física e Matemática do Timor-
Leste frente a duas línguas: tétum e português. A utilização de duas línguas (tétum e 
português) no processo de ensino e aprendizagem e a existência multilíngue são fatores 
que influenciam a qualidade da educação no país, além da falta de recursos didáticos, 
carência de professores e fontes de informação precárias. O esforço e a criatividade são 
pontos cruciais, que denotam a vontade do profissional em exercer o seu trabalho, 
devendo se fazer presente na prática de cada professor de todo nível de ensino. Destarte, 
nossa pesquisa buscou investigar, durante um trimestre a partir de 4 de janeiro a 12 de 
março de 2014, os efeitos da existência das duas línguas mencionadas anteriormente 
para o processo de ensino-aprendizagem de Matemática e Ciências Físicas Naturais 
(CFN) do 7º ao 9º ano do 3º ciclo, numa escola pública da zona rural do país. Para tanto, 
empreendemos uma pesquisa etnográfica com observação participante nas salas de aulas 
de três professor, além da aplicação de um questionário a dezesseis docente da escola. 
Dentre outros autores, tomamos por base Spagnolo (2013) e Vilela (2013), ambos 
brasileiros que trabalharam no Timor-Leste e escreveram sobre suas experiências com 
relação à docência neste país, relatando as dificuldades de professores e alunos, tanto na 
sala quanto fora dela. Elencamos também Mizukami (1996), a respeito das abordagens 
de ensino, principalmente a tradicional, que a maior parte dos professores timorenses 
utiliza nas escolas básicas. Constatamos que os estudantes vinham à escola apenas para 
copiar o conteúdo do manual escolar, pois havia pouca explicação/diálogo do professor 
e muitas horas concedidas apenas para essas anotações. O professor de Matemática faz 
cálculo sozinho no quadro e logo deixa os alunos copiarem a sua resposta. O professor 
de Física não tinha formação e conhecimento nessa área e tinha dificuldade de fazer 
cálculos com alunos na aula. Essa deficiência ocorre porque o docente tem pouco 
domínio do português e também em Física e Matemática além de uma concepção pronta 
e acabada do conhecimento matemático. Ficou claro para nós que a Língua Portuguesa 
ainda não estava promovida na comunidade porque muitos timorenses ainda a 
consideram como língua estrangeira, ou pior, uma língua colonialista.  
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ABSTRACT 
 

 

Past twelve years (2002 – 2014) of Independence, Timor-Leste faced difficulties about 
education developing. The present study want to investigate the difficulties practices of 
Physics and mathematics teacher in Timor-Leste a front using two language: tétum and 
Portuguese. Using two languages (tétum and Portuguese) in process of teaching-
learning and Multilanguage existence is one of influence factor of quality education in a 
nation, moreover luck of resources didactic, shortage of teachers, sources precarious of 
information. Effort and creative are crucial points, which denote at will professional 
teacher in exercise their job, should doing in practice of each teacher in all level of 
study. Thus sought investigate search, during one trimester since  January 4th to 12nd of 
march 2014, are effects the existence two language mentioned above in process 
teaching-learning of math and science physics nature of 7º to 9º grade of third cycle, in 
public school of rural zone. Therefor wage ethnographic search with three teacher in  
participant observation in class, beyond questionnaire application for the sixteen teacher 
of school.  Among other authors, counted by Spagnolo (2013) and Vilela (2013), both 
Brazilian were work in Timor-Leste, then wrote about their experience teaching 
relative, describing dificulties the teacher and student in and out of class. We list also 
Mizukami (1986), a respect about teaching approaches, mainly traditional boarding 
have being use mayor part of basic school in Timor-Leste. Found that student comes to 
school just to copied content of school manual, because have less teacher 
explanation/dialog and many hours just grant for copy in slates. Mathematics teacher 
make calculate his self on blackboard then let them copies the result later. Beside the 
physic teacher doesn’t get formation and less knowledge about these subject. Those 
deficiency occur because the teachers not yet domain Portuguese shortage knowledge of 
physics and math, in addition to a concept prepared and conclude the mathematic 
knowleadge. Was clearly for us, Portuguese language still not promoted in community 
because many of Timorese still consider is a foreign language, worse consider like a 
colonialist language. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Reconhecemos que os nossos líderes trabalharam bastante para libertar o país do 

colonialismo e dos invasores. Eles deixaram a grande confiança para os jovens, para 

continuarem as lutas com dedicação maior e vontade profunda. O nosso papel era 

melhorar a qualidade da educação no país, pois a educação é a base de tudo. O general 

Lere Anan Timor, nas suas breves palavras no debate entre Xanana Gusmão e Mauk 

Moruk, afirmou que “o fim justifica os meios”. Isso nos mostrou que o desempenho dos 

líderes era ótimo, pois atingiu a liberdade no final e conseguiu superar as dificuldades 

enfrentadas na luta. Agora, o nosso empenho seria o mesmo? O nosso esforço para 

alcançar o sonho seria máximo? 

Tomamos a liberdade de nos dirigir ao povo timorense, felizes pela liberdade 

que nós temos, pela independência que atingimos. Agradecemos e valorizamos com 

toda honra e glória pela luta dos nossos heróis, que sacrificaram a vida para a nossa 

liberdade. Então, não somos mais dependentes de ninguém; estamos livres de toda a 

opressão e violência dos colonialistas (portugueses) e invasores (indonésios). A luta não 

acaba por aqui; temos que preencher a independência com o desenvolvimento físico e 

cognitivo do povo em todos os setores, principalmente na saúde e educação. 

Concordamos com a frase do lema do Ministério da Saúde do Timor-Leste: “SAÚDE 

FORTE, NAÇÃO FORTE”, ou seja, se os povos tivessem boa saúde, a nação seria mais 

forte e mais fácil para realizar o nosso sonho, libertar o povo da pobreza e atraso. Para 

atingir esse horizonte, a educação é um fator muito interessante, pois ela é a base 

fundamental da construção de um bom governo, pois sem conhecimento suficiente, é 

difícil alcançar a meta.  

Para que o povo timorense saísse da linha da pobreza e atraso com o aporte da 

educação, o governo transitório da UNTAET1, desde outubro de 1999, após o anúncio 

do resultado da festa democrática, aliás, da consulta popular em 4 de setembro de 1999, 

reorganizou a instituição educacional e recomeçou o processo aprendizagem, que 

cessou dois ou três meses antes da eleição, em 30 de agosto de 1999.  

Com as limitações dos recursos humanos e materiais escolares, o governo abriu 

e funcionalizou todas as escolas em todo o território, e recrutou obrigatoriamente os 

professores, além de impor a todo cidadão, principalmente as crianças e os jovens, a 

                                                           
1
 United Nation Transitional Administration in East Timor. 
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ingressar na escola. No início desse processo, utilizou o livro didático indonésio. No 

ano de 2000, começou a produzir livros em português para o ensino primário, embora 

que, para o ensino pré-secundário e secundário, o manual didático ainda seja em língua 

indonésia.  

Sabemos que a maioria dos professores recrutados era jovem, composta por 

estudantes universitários que não tinham conhecimento suficiente e ou habilidade de 

ensino, especialmente no que tange à metodologia. Então, o governo ofereceu o curso 

de iniciação em Língua Portuguesa em todos os distritos, com a ajuda dos professores 

portugueses. Esse curso continuou em 2001, recebendo a alcunha de Curso de 

Desenvolvimento da Língua Portuguesa. Em 2003, passou a se chamar Curso Nível 3, e, 

a partir de 2004, foi incorporado ao curso de bacharelado, situação que vigorou até 

2007.  

O pesquisador é um dos professores recrutados naquela época, participando 

diretamente da situação relatada acima2. Frequentou o curso de Língua Portuguesa a 

partir de 2000 até concluir o bacharelado em 2007, sendo graduado em 4 de janeiro de 

2009. Além disso, o referido pesquisador participou 4 vezes do curso de Física 

oferecido pela ONG Maristas3, e colaborou com a Universidade Nacional do Timor-

Leste (UNTL).  

A maioria dos professores de Física e Matemática eram jovens, com pouca 

experiência de trabalho no ramo educacional, além da carência de vocabulário para 

apresentar bem o conteúdo aos alunos, tanto na teoria quanto na prática. Além disso, 

esses professores demonstravam dificuldades em explicar e resolver problemas 

matematicamente. A experiência de trabalho é um dos fatores que influenciam o 

docente para preparar e ensinar bem, pois, quanto mais estiver à vontade com a 

contingência da prática, mais possibilidades o docente tem para melhorar o trabalho, 

porque o conteúdo é dominado adequadamente. Além disso, há mais possibilidade de 

engajar o conhecimento científico ao cotidiano, auxiliando, desta feita, o aluno para 

compreender melhor os conteúdos, com exemplos simples e concretos.  

Com a experiência de trabalho no Timor-Leste e o conhecimento adquirido na 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande (PB), no Brasil, 

                                                           
2
 Os detalhes da trajetória do pesquisador serão elucidados no capítulo 5 desta dissertação, mais 

especificamente no tópico Relato de Experiência do Pesquisador.  
3 O Colégio Maristas oferece, no Timor-Leste, colaboração internacional. Este curso foi ministrado por 
docentes Físicas da UNTL sob orientado Prof. Dr. Gabrielson, foi um pesquisador do seu doutoramento 
na área Fisicas, principalmente na utilização as coisas simples para fazer a prática na sala de aula. 
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motivaram-nos para escrevermos a dissertação de mestrado intitulada Prática bilingue 

de professores de Física e Matemática no Timor-Leste: desafios e perspectivas de 

mudanças, consistindo em 5 (cinco) capítulos principais.  

A presente pesquisa foi realizada numa escola básica da zona rural, localizada no 

distrito de Bobonaro. Nesta escola, tanto o corpo administrativo quanto os professores 

são bachareis. O pesquisador utilizou a tabela de observação como um instrumento para 

observar o método de ensino de Matemática e Ciências Físicas Naturais (CFN) na 

prática dos professores em sala de aula. O outro instrumento utilizado foram os 

questionários, aplicados com o intuito de elucidar as dificuldades e obstáculos 

enfrentados durante a realização do trabalho docente. Além disso, o pesquisador passou 

a conversar com os professores no tempo de lazer, para completar e enfatizar as 

respostas dos questionários.   

A Língua Portuguesa é a língua histórica da luta pela independência. Os países 

da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) nos ajudaram muito para 

atingir a meta final, que era a independência. Em virtude disso, o nosso governo 

escolheu este idioma como língua oficial do Estado, ao lado do tétum, o que foi 

consagrado na lei da Constituição da República Democrática do Timor-Leste, no artigo 

13. A Lei de Base da Educação, no artigo 8, determina a utilização da Língua 

Portuguesa como idioma de aprendizagem e de instrução. Contudo, a maior parte do 

povo timorense não domina este idioma, principalmente os jovens, pois tratou-se de 

uma língua proibida durante os vinte e quatro anos da ocupação indonésia.  

A nosso ver, o fator principal que dificulta o processo de ensino-aprendizagem 

atualmente no Timor-Leste. Devido à carência de vocabulário em português, torna-se 

difícil dominar o conteúdo. Em virtude disso, o professor apenas forneceu o material 

para os alunos copiarem nos cadernos, impondo a memorização de informações, para 

que eles pudessem ser aprovados no exame.  

Para que isso possa acontecer, o governo do Timor-Leste promove a Língua 

Portuguesa não só por estar determinado em lei, mas incentiva a sua utilização na 

atividade diária, além de oferecer cursos de português não apenas aos professores, mas 

para todas as pessoas em todo o território nacional. Entretanto, os jovens e professores 

são o alvo principal da empreitada governamental, pois o futuro está nas mãos deles.  

O Timor-Leste é um país novo, com problemas graves na área de educação, 

principalmente em relação à pedagogia. Nesse sentido, colocamo-nos as seguintes 

questões de pesquisa: Por que isto ocorre? Quais são os fatores que dificultam o 
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desenvolvimento da educação atualmente? Por que a utilização de duas línguas não é 

exitosa na sala de aula? Para descobrir a solução e superar as dificuldades enfrentadas, 

precisa-se formular uma pesquisa profunda e de base científica. Obviamente, um país 

recente sempre encara muitos problemas e obstáculos no seu desenvolvimento.  

Assim, neste trabalho, pretendemos investigar as dificuldades das práticas dos 

professores de Física e Matemática do Timor-Leste frente a duas línguas: tétum e 

português. A metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa com cunho etnográfico, 

embora na análise de dados houvesse informação quantitativa, a qual se encontra 

descrita nas tabelas e gráficos presentes na dissertação.  

No campo de pesquisa, utilizamo-nos da observação participante, questionários e 

diálogo informal (sem gravação) com os professores colaboradores como instrumento 

de pesquisa. A etapa de campo foi realizada numa escola pública da zona rural do 

distrito de Maliana, enfocando o terceiro ciclo do ensino básico durante um trimestre. 

Havia três professores de CFN (Ciências Físicas Naturais) e Matemática na observação 

participante em sala de aula, contabilizando sete turmas.  

Observamos todas as atividades da prática dos professores de CFN e Matemática 

durante dezenove aulas. Mediante as análises das informações na sala de aula, 

descobrimos algumas dificuldades, tanto do docente quanto dos discentes. Através da 

análise das respostas aos questionários aplicados para dezesseis docentes da escola, 

constatamos que toda a dificuldade e deficiências do professor em seu exercício 

profissional eram por falta de domínio da língua portuguesa, aliada à precariedade dos 

conhecimentos do conteúdo e do método de ensino. Ademais, os materiais didáticos 

também implicam em dificuldade nesse processo..  

Eis aqui as descrições do capítulo da dissertação. No Capítulo II, abordaremos a 

utilização de duas línguas no processo de ensino-aprendizagem no Timor-Leste, 

principalmente nas aulas de Física e Matemática no ensino básico. Apresentamos a 

localização do país e uma breve história da educação timorense, além do sistema de 

ensino básico e do panorama da língua nacional, oficial e dos dialetos utilizados pelo 

povo local, bem como a razão da escolha da língua portuguesa como língua nacional e 

oficial, ao lado do tétum.  

No Capítulo III, buscamos situar a fundamentação teórica do trabalho, 

englobando questões sobre a educação, a razão do uso do português, o processo de 

ensino-aprendizagem e a influência da língua portuguesa no ensino de Física e 

Matemática.  
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No Capítulo IV, encontram-se os procedimentos metodológicos que utilizamos 

durante a pesquisa de campo, inclusive o processo de pesquisa, a observação na sala de 

aula de Matemática e CFN (Ciências Físicas Naturais) e a análise dos dados. Mostramos 

também o resultado da pesquisa por meio de uma tabela percentual, complementando 

com o gráfico de observação de cada professor colaborador.  

No Capítulo V, apresentamos as observações e análise das práticas dos 

professores de Física e Matemática no terceiro ciclo do ensino básico em 

Memo/Maliana/Timor-Leste. Neste capítulo, delimitamos ainda a descrição de toda a 

atividade dos professores colaboradores em sala. A observação dividiu-se em três 

grupos, atuantes nos 7º, 8º e 9º anos de escolaridade. No final da análise, acrescentamos 

as dificuldades enfrentadas pelos docentes durante o exercício profissional.  

No Capítulo VI, apresentamos o relato da experiência dos professores da Escola 

Básica Central Bere Mano Memo, de cujo corpo docente contamos com 16 professores 

colaboradores, os quais responderam a um questionário misto. Alguns deles 

responderam em tétum, pois não compreendiam bem português. Neste capítulo, 

constam as tabelas da frequência de cada pergunta no questionário. Já no último 

capítulo, dispusemos as considerações finais do pesquisador.  
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2. UTILIZAÇÃO DE DUAS LÍNGUAS NO ENSINO-APRENDIZAGEM 

NO TIMOR-LESTE 

 

Timor-Leste (Timor Loro sa’e em tétum) significa Timor do Sol Nascente. É um 

dos mais recentes países do mundo, que declarou sua independência no terceiro milênio. 

É ex-colônia portuguesa, situada no Sudoeste Asiático, que conquistou a Restauração4 

da Independência em 20 de maio de 2002, depois de quatro séculos de dominação 

portuguesa5. O país situa-se entre Indonésia e Austrália. É o único país na Ásia que fala 

português, com sotaque de Portugal.  

 

FIGURA 01: Ilha de Timor (A parte branca representa a Indonésia) 

Fonte:< http://paginaglobal.blogspot.com.br/2012/05/timor-leste-capital-descola-do-resto-do.html >. 

 
A ilha de Timor divide-se em dois países. A parte leste denomina-se Timor- 

Leste; a parte oeste é uma província da Indonésia, Nusa Tenggara Timur (NTT), cuja 

capital é Kupang. O gentílico é timorense. O total do território perfaz uma área de 

aproximadamente 15 mil km², possuindo uma população estimada em 1. 201. 255 mil 

habitantes, segundo o senso de 2012, com uma média de 5 habitantes por família. A 

                                                           
4 A restauração da Independência da República Democrática do Timor-Leste aconteceu em 20 de maio de 
2002, tornando o país um estado independente e reconhecido pela comunidade internacional após a 
independência unilateral pela FRETILIN, em 28 de novembro de 1975, A invasão indonésia durou 24 
anos, e terminou em 30 de Agosto de 1999, através da consulta popular, cujo resultado demonstrou que 
78,5% dos timorenses apoiavam a independência do país.  
5 Portugal colonizou o povo timorense de 1515 até 1975. 
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capital do Timor-Leste é Díli, que se localiza na costa norte da parte oriental da ilha. 

(DURAND, 2011, p. 5) 

O Timor-Leste é um país multilíngue, composto por duas línguas oficiais 

(Tétum e Português), duas línguas de comércio ou de trabalho (Indonésia e inglês) e 

mais de trinta dialetos usados no dia-a-dia. Como resultado de sucessivas vagas de 

imigração com origem de toda a Ásia, a cultura timorense é muito heterogênea. Este 

fato é comprovado pelas diversos dialéticos autoctomos e pela existência de produto de 

artes e arquitetura que variam de região para região. 

 

 
2.1 O ensino básico no Timor-Leste 

 

A maioria dos dicionários registra que a educação é o ato de educar. É uma 

trajetória certa para haver mudança significativa no desenvolvimento pessoal, cultural e 

social de uma nação. Uma boa educação sempre oferece qualidade, fator que contribui e 

aprimora a vida social e comunitária de uma nação, além de motivar a criatividade do 

homem para melhorar a vida pessoal, comunitária e social. Concordamos com Ferreira 

(2010, p.271), para quem “a educação é ato ou efeito de educar (-se) ou o processo de 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano”.  

A educação e a formação são as chaves para melhorar as oportunidades de vida 

do povo, para ajudá-lo a concretizar todo o seu potencial. São também vitais para o 

crescimento e desenvolvimento econômico do Timor-Leste. As considerações finais do 

1º Congresso Nacional de Educação, realizado em 2003, segundo Gonzaga (2011, p. 

255)  

A educação é um anseio de toda a sociedade porque sempre teve 
legitimidade moral e é vista como um eixo vital de qualquer 
civilização. É substancial para que uma sociedade democrática possa 
funcionar que os cidadãos tenham acesso a uma educação de 
qualidade o que lhes possibilite a inserção no mundo atual. Nos 
últimos 50 anos, as sociedades que mais cresceram foram aquelas que 
fizeram grandes investimentos na área da educação, em capital 
humano e social. 

 

Atualmente, o Timor-Leste passa por profundas mudanças em seu sistema 

educacional, que é composto por quatro fases, a saber: 
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1. Fase colonialista portuguesa: durante mais de 400 anos, Portugal monopolizou 

a educação timorense, que era voltada apenas para a elite, visto que apenas os 

filhos das autoridades podiam frequentar a escola. Essa fase se estendeu por todo 

o período de colonização portuguesa e teve o português como língua mediadora 

do processo de ensino-aprendizagem.  

2. Fase da ocupação indonésia: durou 24 anos. Para consolidar o regime ditatorial 

no Timor-Leste, são instalados imigrantes indonésios para atuarem em todos os 

setores governamentais do país. Nesta ocasião, há o registro das primeiras 

campanhas de alfabetização, que aconteceram em dois aspetos: 

a. Inicialmente, houve uma campanha de alfabetização em língua indonésia 

(malaio), principalmente nos centros urbanos. Nesse período, os timorenses 

foram proibidos de falar tétum6 ou português e obrigados a falar o idioma 

malaio. A língua do processo de ensino-aprendizagem passou a ser o malaio, 

e a educação era à moda militar, visto que os professores indonésios eram, 

em sua maioria, militares. Como a educação era uma imposição do regime 

ditatorial indonésio, esta passa a ser aberta para todos, e não apenas para a 

elite, levando os timorenses apresentarem uma progressão no que diz 

respeito ao analfabetismo. O senso feito pela Indonésia em 1997 revelou que 

90% dos timorenses eram alfabetizados.  

b.  A partir de 1975, teve início uma campanha de resistência do povo 

timorense contra a dominação indonésia, que ocorria nas matas do país ou 

em locais secretos. Como não havia material escolar adequado, os 

educadores improvisavam cadernos de folhas de bambu e lápis de carvão 

para lecionar.  

3. Fase de transição ou fase da UNTAET7: Nesta fase, que durou três anos, o 

governo transitório priorizou a abertura de escolas em todo o território nacional, 

contemplando todos os níveis de ensino. Para atender a demanda, o governo 

impôs aos estudantes universitários atuar como professores dos ensinos básico e 

secundário. Como consequência, o país passou a ter professores nativos com 

pouco conhecimento empírico e metodológico. Nesse período, a língua de 

ensino-aprendizagem era uma mescla entre tétum, português e malaio. Os 

                                                           
6 O tétum é a língua nacional, ao lado do português, considerado como língua unificadora aos timorenses 
na resistência e sendo compreendida por 90% da população.  
7 UNTAET significa United Nations Transitory Administration in East Timor, ou Administração 
Transitória das Nações Unidas no Timor-Leste. 
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professores timorenses, cuja formação era de base indonésia, ministravam suas 

aulas em malaio, obrigando as crianças a compreenderem este idioma, ao 

mesmo tempo em que deveriam aprender as ciências.  

4. Fase Timor-Leste Independência: fase iniciada a partir de 20 de maio de 2002, 

com a Restauração da Independência. A educação no país baseia-se na 

Constituição da República Democrática do Timor-Leste. Em seu artigo 59, é 

assegurada uma educação aberta e gratuita para todos. O próprio Ministério da 

Educação timorense reconhece que, devido às sucessivas fases do sistema 

educacional do país e às mudanças de línguas de ensino-aprendizagem, o povo 

enfrenta um atraso significativo no aprendizado das ciências. Após a 

independência, “o estado reconhece ao cidadão o direito à educação e à cultura, 

competindo-lhe criar um sistema público de ensino básico universal, obrigatório 

e, na medida de suas possibilidades, gratuito nos termos da lei” 

(CONSTITUIÇÃO RDTL, 2002, art. 59.1). A Constituição garante ainda o 

acesso à educação em todos os níveis de ensino. As línguas utilizadas em sala de 

aula são o tétum e português, conforme estabelecido pelo artigo 8 da Lei de Base 

da Educação. Desse modo, a maior parte dos professores dos níveis básico e 

secundário ministram os conteúdos em tétum, enquanto os alunos tomam notas 

nos cadernos em português.    

Houve uma mudança do sistema educacional do Timor-Leste após a 

promulgação da Lei de Base da Educação (lei nº 14/2008, de 29 de outubro de 2008), 

em 2008. A referida lei determina que o ensino básico seja universal, obrigatório e tenha 

a duração de nove anos (LBE8, art. 11.1).  Anteriormente, o sistema de ensino era do 

tipo 6-3-3, ou seja, seis anos dedicados ao ensino primário, três anos ao ensino pré-

secundário e três anos ao ensino secundário, para que após esse período o aluno pudesse 

ingressar no ensino superior. Nos dias atuais, o ensino básico é composto por nove anos 

de escolaridade, subdividido em três ciclos, a saber:  

 

a. 1º ciclo: do 1º ao 4º ano de escolaridade; 

b. 2º ciclo: do 5º ao 6º ano de escolaridade; 

c. 3º ciclo: do 7º ao 9º ano de escolaridade. 

 

                                                           
8 LBE é a Lei da Base da Educação do Timor-Leste, sendo composta por 63 artigos. 
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Após concluir o 9º ano, o aluno poderá continuar a estudar no secundário do 10º 

ao 12º ano. Ao término do ensino secundário, o estudante deve prestar um vestibular 

para continuar seus estudos em nível superior.  

Os principais objetivos do ensino básico, segundo o artigo12 da LBE (2008, p. 

8), são: 

a. Assegurar a formação integral de todas as crianças e jovens, 

através do desenvolvimento de competências do ser, do saber, do 

pensar, do fazer, do aprender e viver juntos;  

b. Assegurar uma formação geral de base comum a todos os 

timorenses, que lhes garanta a descoberta e o desenvolvimento 

dos seus interesses e aptidões, da capacidade de raciocínio, da 

memória e do espírito crítico, da criatividade, do sentido moral e 

da sensibilidade estética, promovendo a realização individual, em 

harmonia com os valores da solidariedade social, e inter-

relacionando, de forma equilibrada, o saber e o saber fazer, a 

teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do cotidiano,  

c. Garantir o domínio da língua portuguesa e tétum.  

 

Na organização do ensino básico,  

 

[...] os objetivos específicos do 3º ciclo definem como padrão 
curricular a aquisição sistemática e diferenciada da cultura moderna, 
nas suas dimensões, teoria e prática humanística, literária, científica e 
tecnológica, artística, física e desportiva, necessária ao 
prosseguimento dos estudos ou à inserção na vida ativa, bem como a 
orientação vocacional escolar e profissional, que proporcione opções 
conscientes de formação subsequente e respetivos conteúdos, sem 
prejuízo da permeabilidade de percursos de formação, no respeito pela 
realização autônoma da pessoa humana (Currículo do 3º ciclo do 
Ensino Básico – Timor Leste, 2009, p. 38). 

 
 
No Timor-Leste, com relação aos ensinos básico e secundário, a progressão de 

um ano letivo para o próximo se faz mediante a determinação das notas do aluno na 

caderneta9. Não existe uma padronização definida pelo governo para que os alunos 

sejam aprovados ou reprovados nos exames. Normalmente, o critério é estabelecido por 

um conselho de professores, através de uma assembleia no final do ano letivo, ou seja, 

após as provas. Para o 9º e o 12º ano, a progressão do aluno é determinada pela Equipe 

                                                           
9 A caderneta corresponde ao histórico escolar na educação do Brasil. 
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Nacional, que é composta por professores escolhidos de cada distrito para cumprir esta 

função. 

Para ingressar em outro nível de ensino mais elevado, o aluno necessita de um 

diploma aprovado e legalizado. Além disso, para ser admitido no ensino superior, é 

necessário que ele seja aprovado no exame vestibular promovido pela universidade na 

qual o aluno pretende ser admitido, apesar de que, no Timor-Leste, haja apenas uma 

universidade pública10. 

 

2.2 Língua nacional e a realidade bilíngue  

 

O Timor-Leste é um país multilíngue, contando com duas línguas oficiais, tétum 

e português, duas línguas de comércio ou de trabalho, que são língua indonésia e o 

inglês, e mais de trinta dialetos falados no dia-a-dia, a saber: atbae, atauru, baikeno, 

bekais, bunak, dadu’a, fataluko, galoli, habun, idalaka, idaté, isní, kairui, kemak, lakalai, 

lolein, makalero, makasae, makuva, mambai, mideki, nanaek, naueti, rahesuk, raklungu, 

resuk, sa’ane, tétum praça, tétum terik, tokodede e waimaha. Cada suco11 ou aldeia usa 

línguas diferentes. Há muitos timorenses que falam mais de cinco línguas. O tétum, 

considerado a língua materna do Timor-Leste, é falado pela maior parte da população, 

enquanto uma pequena minoria, composta principalmente pela população das áreas 

rurais ou montanhosas, não falam este idioma, realidade também verificada entre os 

timorenses que não tiveram acesso à escola e os idosos.  

São poucos os que falam português no dia-a-dia. Apenas os antigos professores 

ou ex-alunos do tempo da colonização portuguesa. Segundo dados do senso de 2010, 

cerca de 3% usa este idioma na conversa cotidiana. A maioria dos habitantes fala o 

próprio dialeto, principalmente os que moram na zona rural e nas aldeias. O tétum é 

falado pelos timorenses que moram na zona urbana. 

A língua indonésia (malaio) é a língua de comércio, utilizada para realizar 

negócios entre timorenses e indonésios, porque, na realidade, o Timor-Leste, necessita 

de muitos produtos da Indonésia. É inegável que o povo precisa aprender este idioma, já 

que se trata de um país vizinho, o que facilita a importação de produtos para atender às 

necessidades do povo timorense. Porém, o malaio não consta na grade curricular do 

país, talvez devido aos resquícios de ressentimento pela invasão e pelos posteriores 24 

                                                           
10 UNTL (Universidade Nacional Timor Loro Sae) é a única universidade pública do Timor-Leste.  
11

 Suco é bairro no Brasil. 
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anos de regime ditatorial indonésio, ou seja, o malaio foi excluído do currículo por 

questões políticas. Mesmo assim, a língua indonésia se desenvolve pouco a pouco no 

território timorense, principalmente na zona de fronteira e na capital, Díli, devido à 

influência da antena parabólica, que transmite os programas da televisão indonésia, 

como filmes, especulações sobre a vida das celebridades, dentre outros programas, em 

24 canais.  

A língua inglesa também é uma língua de comércio, utilizada no trato com 

negociantes de países vizinhos fora da Indonésia, tais como Singapura, Tailândia, 

Austrália, entre outros. Este idioma atualmente é ensinado na escola a partir do 3º ciclo 

do ensino básico, bem como no ensino secundário, como uma disciplina com carga 

horária de quatro horas semanais.  

Duas línguas oficiais foram aprovadas pelos 88 representantes do povo no Uma 

Fukun Parlamentar (Parlamento Nacional) em 2002, sendo posteriormente endossado 

no artigo 13 da Constituição da República Democrática do Timor-Leste (RDTL): tétum 

e português, que passaram a ser tidas como línguas nacionais e oficiais. O referido 

artigo abriu o precedente necessário para estabelecer a Lei de Base da Educação do 

Timor-Leste. No artigo oito da Lei da Base da Educação, determina-se que “as línguas 

de ensino do sistema educativo timorense são o tétum e o português” (LBE, 2008, p. 6).  

Segundo o Plano Curricular do 3º Ciclo do Ensino Básico e Estratégia de 

Implementação, versão 01, 2009, estabelece-se que: 

 

A área de desenvolvimento linguístico visa a proporcionar aos alunos 
um conjunto de experiências de aprendizagem que, tomando como 
objetivo línguas com um diferente estatuto político, cultural, educativo 
e social, assegure as oportunidades, as atitudes e a vontade de 
desenvolvimento dos saberes linguísticos necessários à realização dos 
objetivos de vida de cada um, ao enriquecimento pessoal, à 
participação no mundo do trabalho e ao envolvimento informado na 
vida comunitária (Plano Curricular do 3º Ciclo do Ensino Básico e 
Estratégia de Implementação, versão 01, 2009, p.39).   

 

 

De acordo com as orientações da Política Nacional da Educação 2007 – 2012, 

que enfatizou o Plano Curricular do 3º Ciclo do Ensino Básico e Estratégia de 

Implementação, (2009, p.39), “a língua portuguesa é a principal língua de instrução a 

ser usada, a nível nacional, nas escolas dos ensinos básico e secundário. O tétum, 
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igualmente língua oficial e nacional, é ensinado nas escolas e deve ser usado como 

auxílio didático e de ensino”. 

A presença de duas línguas no processo de ensino-aprendizagem do Timor-

Leste, embora importante do ponto de vista político, histórico e estratégico do país, 

dificulta o trabalho do professor e a aprendizagem dos alunos. Além de pouca 

motivação dos alunos para aprender os conteúdos ministrados pelo professor, a 

consequência disto é que os alunos pouco assimilam o conhecimento científico, nem 

tampouco relacioná-lo ao cotidiano.  

Houve a observação pelo pesquisador no segundo grupo, na turma 8º B, com o 

tema da aula “organismo humano e a promoção da saúde”, que o professor da disciplina 

explicou duas vezes em português e duas vezes em tétum. Depois de explicar, o docente 

sempre fazia perguntas em português. Porém se o professor trocasse uma ou duas 

palavras na mesma pergunta, as crianças não responderiam nem em tétum nem em 

português. E se o professor repetisse a mesma pergunta, eles respondiam como tinha 

sido escrito no quadro.  

Em virtude disso, a conclusão de nossa análise foi que os alunos não conseguiam 

captar bem a explicação do professor, mas por haverem memorizado as informações no 

quadro, embora o docente não tentasse engajar o conhecimento científico com o 

conhecimento cotidiano na sua explicação, para que os alunos pudessem compreender 

melhor o conteúdo ensinado. 

Um grande obstáculo para os professores são os produtos da Indonésia, inclusive 

os manuais didáticos, que trazem o conhecimento científico em português, e não em 

malaio ou tétum. É indiscutível que o tétum é a língua mais popular e mais utilizada 

pelas comunidades de fala timorenses, bem como pela sociedade e pelas instituições 

governamentais e não governamentais.  

Na verdade, o tétum se desenvolveu de forma mais significativa durante as três 

últimas décadas no território, a partir da ocupação indonésia, que impôs aos timorenses 

não falarem o português, por ser considerado como um idioma de resistência política, 

sendo, por esse motivo, proibido pelas tropas indonésias. No dia-a-dia, o povo começou 

a falar tétum como língua de comunicação, além da língua indonésia.  

Nós tratamos esse assunto tomando como base de análise os questionários 

preenchidos pelos dezesseis professores, dentre eles, onze participantes que declaram a 

sua dificuldade no uso de língua portuguesa na sala de aula. Segundo (P1), “as 

dificuldades enfrentadas durante o trabalho na nossa escola, eu tenho dificuldade sobre 
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língua portuguesa como também das outras disciplinas. O fato de não praticar o 

português faz com que eu tenho dificuldade de ensina-lo aos meus alunos”. 

Muitos estudantes universitários, além de alguns intelectuais, inclusive 

professores, consideram que o tétum ainda carece de padronização e de termos 

científicos para que possa ser utilizado como língua mediadora do processo de ensino- 

aprendizagem. Embora o INL (Instituto Nacional de Língua) tenha elaborado e 

publicado alguns livros de gramática do tétum, o idioma que atualmente é utilizado, de 

fato, carece de padronização, ou seja, pode-se afirmar que o tétum utilizado 

recentemente de fato não dispõe de padronização. Aliás, trata-se de uma mescla de 

características do tétum-praça12 (ou tétum-Díli), utilizado pelos habitantes da capital, 

Díli ou Díli Oan, e o tétum-terik, variedade rural.  

A gramática elaborada e publicada pelo INL adotou diversos usos do tétum-

terik, variedade rural falada pelos habitantes da região sul do país, que são Suai, 

Viqueque e uma parte de Manatuto (Soibada). Ocorre que muitos timorenses não 

conhecem esses usos. Promovendo a falta de padronização ou de disponibilidade 

científica do tétum. 

Ora, o português é a língua oficial e a língua mediadora do processo de ensino-

aprendizagem em vigor nas duas leis, ou seja, tanto na Constituição da República como 

na Lei de Base da Educação. Os professores, sejam eles experientes, novatos ou futuros 

profissionais da educação, passaram a ser determinados por lei a utilizar esta língua na 

sala de aula. Embora muitos professores resistam a utilizá-la como língua de 

aprendizagem, ao lado do tétum, na apresentação dos conteúdos, pois poucos falam e 

compreendem o português, os manuais didáticos são todos elaborados nessa língua por 

professores do Brasil e de Portugal, cujo sistema educacional é extremamente diferente 

da realidade timorense.  

Em virtude disto, o professor não consegue ensinar bem o conteúdo por 

limitação da língua e dificuldade na área de Física ou Matemática, e busca explicar os 

conteúdos em tétum, enquanto os alunos fazem nos cadernos anotações em português. 

As perguntas elaboradas nos exames de aferição da aprendizagem são em português. Os 

professores não conseguem explicar bem os conteúdos, os alunos também não 

conseguem compreender adequadamente a explicação do professor, porque o método 

utilizado não é relevante para o conteúdo ministrado. 

                                                           
12

 O tétum-praça, ou tétum-Díli, é a o tétum mais conhecido pelo povo na comunicação do dia-a-dia. 
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Segundo o que observamos na aula da Matemática no segundo grupo,  o docente 

não ensinou bem a maneira de fazer cálculos, pois ele trabalhou sozinho no quadro sem 

dialogar com os alunos. Devido a disso, os alunos não conseguiam acompanhar o 

trabalho dele, então os discentes não compreendem como se faz a resolução. Na 

sequência, ele indicou os alunos para fazer em exercícios no quadro, mas a maioria não 

conseguiu responder.  

É obvio que uma boa aula necessita da interação entre professor e alunos, 

contudo não sempre interagir individualmente, ou seja, tenta dialogar com as crianças, 

para que eles habituam com a nossa pergunta, e utiliza a dúvida dos alunos para explicar 

a todos. Logo, os alunos conseguiriam entender e assimilar o conhecimento científico 

ministrado pelo professor.  

O que se verifica no momento da aula atualmente é que os alunos são obrigados 

a memorizar as notas em português escritas nos cadernos para obter uma boa nota e 

assim, obter a aprovação para o próximo ano letivo. Na verdade, isso não é o objetivo 

do ensino básico conforme determinado pela LBE, que seria o de preparar os jovens 

para assumir seu lugar de cidadão num mundo tecnológico e competitivo, e atender às 

demandas do mercado de trabalho no futuro. 

A oportunidade de aprendizado passa sem que as crianças possam aproveitá-la. 

A consequência disto é que elas enfrentam grandes dificuldades para aprender as 

ciências em geral num nível mais elevado, porque a base do conhecimento não é 

adequada. Em virtude disso, é comum que os aprendizes percam a autoconfiança para 

fazer coisas novas por medo de, no futuro, não conseguir responder às exigências do 

mercado no mundo moderno.  

.  

2.3 Ensino e a Aprendizagem de Matemática e Física 

 

O ensino aprendizagem é uma atividade comum que existe na vida humana 

desde o momento do nascimento até a morte. Também é um processo de transmite o 

conhecimento adquirido à outra geração através da várias maneiras e meios diferentes, 

por exemplo: o homem transmitir a sua emoção, noção, ideias, conceitos e pensamentos 

para melhorar a vida através de escrito e oralidade, tais como livro, revistas, jornais, Tv, 

radio, computador e outros. 
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Timor Leste é um dos país mais jovens no mundo e também adota e aplica essa 

atividade do ensino e aprendizagem que era conhecida desde a antiguidade e, que está 

em todas as nações. O Ministério da Educação do país estabeleceu a própria lei de base 

que a regula o processo de ensino-aprendizagem e é considerada como base legal de 

suporte a referida atividade. 

Para que realizasse o ensino – aprendizagem, o governo Timor Leste desde a 

governação UNTAET13 até a 5ª governação14 se esforçou bastante para criar condições 

dignas para que haja continuidade da educação, que foi abandonada, pois os indonésios, 

inclusive profissionalizantes, professores e militares, voltaram para seu país nativo. 

Além disso os timorenses que apoiaram a autonomia para Indonésia (21,5%) com todas 

as suas forças (milícia pro Jacarta), saíram do país e decidiram ficar na Indonésia.  

Para superar esta situação que tão é difícil e para que a educação seja continua, o 

governo provisório recrutou professores obrigatoriamente, sendo a maior parte deles é 

ex-universitários que não terminaram o seu estudo do nível superior (bacharelado e 

graduação) e estudantes iniciantes da UNTL15 que terminaram seu ensino secundário16 

em 1996 – 1998, embora alguns deles não tenham concluído o ensino secundário ou 

equivalente (ensino especialização) por vários motivos.  

Não é suficiente apenas recrutar professores, mas é preciso de outros elementos 

cruciais tais como elaboração do material didático (livro para os professores prepararem 

e acompanharem a aula, quadro, giz, figuras, etc), espaço (sala), preparar os mobiliários 

escolares (cadeira, mesa, armário) e criar estrutura na instituição ou na escola.  

Ensino é a parte da educação de responsabilidade do professor, segundo Kury17, 

“ensino é ato ou efeito de ensinar, instrução, educação, doutrinamento, orientação” que 

precisa de um ensinador, educador, guiador, orientador. Para ser um bom professor é 

necessário ter conhecimento suficiente, ou seja, mais elevado do que o dos alunos ou 

educandos tanto no senso comum quanto na ciência inclusive domínio da língua, 

domínio de método de ensino, domínio do conteúdo e ética profissional. 

                                                           
13

 Governação UNTAET é a governação provisória que dura 3 anos desde 1999 até 2002. 
14

 5ª governação é governação atual que chefiada pelo Primeiro Ministro, SE José Alexandre Kay Rala 
Xanana Gusmão  
15

 UNTL é Universidade Nacional Timor Lorosae, única universidade pública do país atualmente. 
16

 Ensino secundário equivale ensino médio no Brasil 
17 KURY, Adriano da Gama. Dicionário da Língua Portuguesa. 1ª edição. FTD. São Paulo. 2001. P. 292 
 



31 
 

O professor nativo precisa saber e dominar as quatro competências exigidas pelo 

governo. Publicadas no site,18 as quatro competências são: língua; conhecimento 

técnico; ensino e aprendizagem; e profissionalismo. “O domínio da língua refere-se 

tanto a proficiência dos professores nas línguas oficiais de Timor Leste quanto ao seu 

uso efetivo no ensino aprendizagem”(INFORDEPE, 2010, p.3) quanto a esta 

competência o professor tem de: 

a. Ser proficiente em português e tétum em todas as modalidades: falar, ler, 

compreender e escrever. 

b. Usar português para ensinar os conteúdos das matérias e também para 

desenvolver a proficiência dos estudantes. 

c. Usar diferentes recursos linguísticos para ajudar os alunos a compreenderem o 

conteúdo que está sendo ensinado.  

A educação em Timor Leste, na verdade é muito dependente do 

desenvolvimento da língua portuguesa que está vigorando na lei da constituição RDTL 

(República Democrática de Timor Leste) e na lei da base da educacao (LDB). A maior 

parte dos professores, em todos os níveis de escolaridade, tem dificuldade de entender e 

falar português. Isto é um grande obstáculo que o país enfrenta na realização do 

programa para melhorar a qualidade de ensino pelo governo. 

O quadro de conhecimento técnico refere-se “ao conhecimento especializado 

que o professor precisa ter para executar suas tarefas docentes”. (INFORDEPE, 2010, 

p.3). Nesta competência o professor precisa: 

a. Demostrar um conhecimento amplo da matéria que ensina. 

b. Demostrar um bom conhecimento do currículo e das exigências curriculares 

do Ministério da Educação e identificar oportunidades para integrar o 

conteúdo do currículo como um todo; 

c. Organizar as sequências dos conteúdos de forma lógica e sistemática; 

d. Utilizar/adaptar livros e materiais, e desenvolver outros materiais didáticos 

de forma a tornar os recursos pedagógicos adequados às necessidades dos 

alunos; 

e. Aproveitar oportunidades para usar o contexto dos estudantes (seu ambiente, 

sua experiência) quando está ensinando o conteúdo; 

f. Conhecer teorias de desenvolvimento infantil e aplicá-las no ensino; 

                                                           
18

 http://infordepe.tl/partilhas/partila_02.pdf no dia 13 de junho de 2013 às 14:40 
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g. Perceber os assuntos relacionados com a educação inclusiva e ser capaz de 

ajudar os alunos com necessidades educativas especiais; 

h. Ter conhecimento da herança cultural, valores, costumes e tradições da 

sociedade timorense e do modo como estes afetam cada aluno. 

Conforme o resultado da pesquisa no segundo grupo, o professor P3 mostrou 

que não estava bem preparado, ou seja, ainda não tinha as quatro competências exigidas 

pelo Ministério da Educação citados. Na verdade, as quatro competências são: domínio 

da língua, principalmente a língua portuguesa; o domínio do método de ensino; o 

domínio o conteúdo e domínio da ética profissional (INFORDEPE, 2010, p.3).  

Segundo a observação na aula desse professor, ele sempre trabalhava a mesma 

atividade na sala, e pouco explicava o conteúdo, tanto em tétum quanto em português, 

pois, ele não dominava bem o português. Muitas vezes, durante duas aulas (90 minutos), 

apenas resolvem cinco questões com os alunos e normalmente o docente fazia os 

cálculos sozinho no quadro e mostrava o resultado aos alunos para copiarem. Se alguns 

alunos tivessem dúvida, ele explicava individualmente, nunca usou a dúvida do aluno 

como oportunidade para explicar mais profundamente e como um meio para conversar 

ou dialogar com as crianças.  

Nós entendemos que isso ocorreu porque o professor ainda não dominava o 

conteúdo, pois ele não compreende bem o português, embora o conteúdo no livro 

didático esteja em língua portuguesa. Outra razão era que o docente não tinha base 

Matemática, pois ele terminou a sua especialização em Administração com língua 

indonésia ou malaio. A pouca curiosidade para buscar informações mais relevantes do 

conteúdo e a precária vontade para aprofundar o conhecimento da disciplina, também 

são fatores que prejudicam a boa aula. Logo, os alunos ficam desanimados ou 

desmotivados com a presença do professor e desatentos com a explicação dele, pois a 

aula não era atraente.  

O processo de aprendizagem é um fenômeno que faz parte da pedagogia. Na 

verdade, a aprendizagem é o ato de aprender, ou seja, uma atividade relevante para os 

estudantes, pois eles aprendem o que é ensinado pelo professor. Contudo, muitos 

professores usam a frase ensinar é aprender como o seu lema, isto significa que não só 

os alunos aprendem, mas o professor também aprende durante o desempenho de sua 

função.  Esse lema poderia realizar-se com o esforço e sacrifício da pessoa que 

desempenha a tarefa. Para isso, o professor deve preparar bem o conteúdo e organizar a 

atividade munido de um plano de aula.  
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O contexto de preparar bem a matéria significa o professor estudar o conteúdo 

em profundidade; procurar outras fontes relevantes ao conteúdo preparado; tentar 

resolver problemas e exercícios de maneiras distintas; buscar, como algo possível, 

engajar o conteúdo ao conhecimento cotidiano das crianças. Não se trata apenas de 

entrar na sala, solicitar aos alunos que copiem o material e memorizem as informações 

em casa para obter a nota no exame. 

O Timor-Leste é o país novo do século XXI. No início do ano 2000 até 2004, o 

governo recrutou os universitários obrigatoriamente para preencher lacunas deixadas 

pelos professores indonésios. A consequência desse programa foi a existência de 

professores com habilidades precárias, tanto para ensinar quanto para educar. Pois, para 

ensinar, é preciso ter o domínio do conteúdo e, para educar, é preciso ser. Além disso, é 

imprescindível dominar um método de ensino, e pelo menos ter o conhecimento 

empírico para o aporte do conhecimento científico, para que os docentes possam 

preparar e ministrar bem sua aula. Todavia, os professores timorenses atualmente ainda 

estão no paradigma da década de 1970, impondo aos alunos copiar e memorizar o 

conteúdo ministrado.  As crianças vêm à escola apenas para escrever, ler e contar.  

Ao observamos a aula de Ciências Físicas Naturais (Biologia) no segundo grupo, 

constatamos que o professor repetiu as mesmas perguntas aos alunos, enquanto o 

professor de Matemática fez cálculos sozinho no quadro, apenas mostrando o resultado 

final aos alunos, um exemplo concreto de que as crianças vêm apenas para copiar e 

memorizar. Concordamos que o posicionamento de Claudete Kiss Vilela atualmente se 

aplica ao Timor: “o professor é dono do saber e o aluno é folha em branco onde o 

professor inscreve todas as regras e técnicas que conhece e considera como verdades 

absolutas” (VILELA, 2011, p. 325).  

 

 2.4 Professor de Matemática e Física no 3º ciclo do ensino básico  
 

 

Sabemos que a maioria dos professores recrutados era jovem, composta por 

estudantes universitários que não tinham conhecimento suficiente e/ou habilidade de 

ensino, especialmente no que tange à metodologia. Então, o governo ofereceu o curso 

de iniciação em Língua Portuguesa em todos os distritos, com a ajuda de professores 

portugueses. Esse curso continuou em 2001, recebendo a alcunha de Curso de 

Desenvolvimento da Língua Portuguesa. Em 2003, passou a se chamar Curso Nível 3, e, 
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a partir de 2004, foi incorporado ao curso de bacharelado, situação que vigorou até 

2007.  

Naquela época, junto ao curso de língua portuguesa era ministrada formação em 

metodologia de ensino. Nós somos um dos professores recrutados naquela época, 

participando diretamente da situação relatada acima. Frequentamos o curso de Língua 

Portuguesa a partir de 2000 até concluimos o bacharelado em 2007, sendo graduado em 

4 de janeiro de 2009. Além disso, participamos quatro vezes o curso de Física para 

ensinar os alunos do 3º ciclo do ensino básico. Neste curso aprendemos a metodologia 

de ensino de Física e técnicas laboratoriais utilizando os materiais simples, tal como 

garrafa de água, cartas, para fazer experiência na sala de aula. Este curso foi oferecido 

pelo Marista19, e colaborou com a Universidade Nacional do Timor-Leste (UNTL).  

Para muitos, a Matemática e a Física são as disciplinas consideradas mais 

difíceis tanto para ensinar quanto para aprender, e criou-se um pensamento global no 

mundo escolar em consonância com esta crença. Nesse diapasão, concordamos com 

Gómez-Granell (1997, p. 258), no sentido de que “a maioria das pessoas acha a 

matemática ‘difícil e chata’ e se sente insegura de sua capacidade de resolver mesmo 

problemas fáceis ou simples cálculos”.  

Desta feita, é válida a premissa de que aqueles dotados de interesse e vontade de 

aprender estas disciplinas apresentam, geralmente, um desempenho melhor. Outro fato a 

se considerar é o constante uso da tecnologia no mundo moderno, como, por exemplo, 

os programas de software de computador. Para exorcizar o pensamento segundo o qual 

a Matemática seria uma disciplina hermética, Gómez-Granell (1997, p. 275) argumenta 

que  

 
 

[...] é necessário erradicar a ideia de que matemática é algo 
excessivamente abstrato, difícil e inacessível. Embora seja verdade que 
podem existir tendências ou estilos cognitivos mais propícios ao 
raciocínio abstrato, assim como patologias específicas que dificultam o 
raciocínio matemático, a maior parte das pessoas pode aprender 
matemática sem nenhuma dificuldade, desde que tal aprendizagem 
esteja vinculada a contextos e situações que sejam cultural e 
socialmente significativos.  
 

 

                                                           
19 O Colégio Maristas oferece, no Timor-Leste, colaboração internacional. Este curso foi ministrado por 
docentes Físicas da UNTL sob orientação do Prof. Dr. Gabrielson Kurt, à época doutorando em Física, 
voltado principalmente para os docentes quanto à utilização de recursos simples incrementar a prática de 
sala de aula. 
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Junte-se a isso o fato de que, a educação no Timor-Leste enfrentou carência de 

professores dessas disciplinas, já que poucas universidades do país preparam recursos 

humanos nestas áreas. Algumas universidades estão em preparação para a oferta desses 

recursos em língua indonésia ou malaio20. Isto porque somente a UNTL utilizou a 

Língua Portuguesa como idioma de ensino, pois as aulas são ministradas por docentes 

do Brasil e de Portugal. O programa de recrutamento obrigatório de professores, na 

época da administração do governo UNTAET21, para preencher as lacunas deixadas 

pelos docentes indonésios, impôs aos jovens e universitários desempenharem esta 

função sem conhecimento e formação acadêmica suficiente. 

Na verdade, a maioria dos professores destas disciplinas é formada por jovens 

que foram vítimas da política do governo que escolheu o português como língua oficial, 

nacional e língua de ensino-aprendizagem (LBE, 2008, art. 13). Estes jovens e 

universitários foram alfabetizados em língua indonésia. Além disso, os efeitos de um 

recrutamento sem critério, obrigando o professor a ministrar aulas de Matemática e 

Física sem conhecimento básico, foram nefastos para o país.  

Havia poucos professores do 3º ciclo do ensino básico e secundário que 

realmente frequentaram o curso de Língua Portuguesa. Eles apenas seguiram o curso de 

capacitação de professores e a formação continuada ministrada pelos formadores 

timorenses, que também não dominam bem tanto o português nem os conteúdos. A 

minoria dos formadores tem conhecimento suficiente da Língua Portuguesa, mas não 

dominam os conteúdos apresentados.  

Os professores de Matemática e Física observados/pesquisados não conseguem 

articular teoria e prática, formação específica pedagógica e realidade escolar. Os 

professores têm pouco domínio do conteudo, o que dificulta ainda mais engajar a teoria 

do com a prática ou com atividades cotidianas. Nesta diapassão concordamos com 

Fiorentini, 2003 citado por Silva, (2013. p. 70) quando afirma que a  

 

desarticulação entre teoria e prática, entre formação específica e 
pedagógica e entre formação e realidade escolar, [...] falta de 
formação teórico – prática em Educação Matemática dos formadores 
de professores. 
 

                                                           
20 Malaio é a língua oficial da Indonésia 
21 United Nation Transitional Administration in East Timor, ou Administração Transitória das Nações 
Unidas em Timor-Leste. Trata-se do governo transitório que regeu o país do ano 2000 a 20 de maio de 
2002. 
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Em virtude disto, o professor de Física da escola observada preparou as 

respostas dos exercícios antes mesmo de ministrar o conteúdo aos alunos. Contudo, não 

investiu em como se explica o processo de se obter o resultado. Então, os discentes 

apenas copiavam o que era resolvido no quadro.  

Mesmo que o professor tenha interpolado a esta explicação unilateral o ato de 

chamar as crianças ao quadro para fazer os cálculos, ele não permitiu que os alunos 

aplicassem os seus raciocínios para se chegar à resposta, pois o docente dirigiu 

pessoalmente o processo de resolução das questões à maneira dele. Concordamos com 

Lopes, Pavanello & Franco (2010, p. 177), ao argumentar em que “havendo pouco 

espaço para pensá-lo mesmo quando o aluno é aprovado, seu conhecimento se mostra 

insuficiente para a aplicação de conceitos no seu dia-a-dia”.  

Há de se ressaltar que alguns professores que estudaram em Língua Portuguesa 

não enfrentam mais a dificuldade de ensinar em português. Todavia, para os que foram 

alfabetizados em bahasa indonésia, como o nós, o processo não foi tão favorável. O 

mesmo se deu com o professor colaborador na escola observada, doravante P2, que era 

um jovem que não estudou português e, de repente, assinou contrato com o governo 

para assumir a função de professor de Matemática. Com um conhecimento lexical 

precário em português, tornou-se difícil compreender o conteúdo22. Em virtude disso, o 

docente tinha dificuldade de explicar bem os conteúdos aos alunos.  

A apresentação do conteúdo de Física tem grande relação com o de Matemática, 

pois, sem os números e as regras das operações matemáticas, os físicos não conseguem 

explicar tão bem os fenômenos da natureza, ou seja, através da linguagem matemática 

(números, sinais, símbolos e regras das operações), o professor de Física pode explicar 

as equações e suas utilidades no cotidiano.  

Para que os alunos possam compreender melhor a teoria dos fenômenos físicos 

que acontecem no dia-a-dia, o professor deve ter o conhecimento empírico e engajá-lo 

ao saber científico, sempre que possível relacionando-o aos saberes do senso comum. 

Com isso, os alunos tornam-se capazes de resolver os problemas com equações 

utilizando-se de operações matemáticas. Então, um professor de Física, além de ter 

conhecimentos físicos e dominar o conteúdo, necessita também da habilidade de 

cálculos, principalmente as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e 

divisão) e suas regras, mobilizadas como aporte teórico para a resolução de problemas.  

                                                           
22

 Veja os depoimentos na observação de aula Matemática no capítulo V 
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Por exemplo: a distância entre a escola e a casa dos dois alunos A e B é a 

mesma, 3 Km. O aluno A necessita tempo de 15 minutos para chegar a escola e o B de 

18 minutos, qual é a diferença entre eles? O professor utiliza a equação V = 
�
�  para 

explicar o conceito da velocidade (distância sobre o tempo), ou seja, quando há mesma 

distancia, se ele passasse com menor tempo significaria que teve maior velocidade.  

Sabemos que, para ministrar aulas de Física, não basta dominar todos esses 

conhecimentos e competências, pois, no tocante a essa disciplina, a grande maioria dos 

conteúdos estuda os acontecimentos cotidianos. Em virtude disso, os alunos precisam 

compreender bem a maneira de criar e usar algumas ferramentas para saber solucionar e 

superar dificuldades que possam ocorrer na vida real no mundo moderno. Destarte, a 

escola precisa oferecer um laboratório de Física para que, após apreender a teoria, o 

aluno possa fazer experiências com as ferramentas físicas e com o auxílio do professor. 

Somente assim estará completo o processo de estudar Física na escola.  

No Timor-Leste há muitos professores da Física que desempenham essa função 

sem base do conhecimento suficiente da referida disciplina, pois o governo os recrutou 

obrigatoriamente para preencher lacunas deixadas pelos profissionais indonésios em 

1999, com o intuito de continuar a desenvolver educação no país. Por exemplo, na 

Escola Básica Central Bere Mano Memo23, o professor de Física era um biólogo que 

não tinha base de conhecimento em Física e Matemática.  

Para ele, a Física é apenas teoria, pois não consegui resolver problemas físicos 

em Matemática; não conseguia levar os discentes para a situação real do dia-a-dia e 

nunca empreendeu experiências com os alunos em relação ao conteúdo aplicado. 

Finalmente, percebeu-se que os alunos não haviam compreendido o conteúdo 

adequadamente, pois eles apenas memorizavam a teoria, sem saber a importância dela e 

visando apenas obter notas no exame final.  

No capítulo seguinte tratamos sobre a tendência tradicional nas aulas de Ciências 

Físicas Naturais e Matemática no Timor-Leste. 

 

 

 

 

                                                           
23 Esta é uma das escolas básicas públicas localizadas na zona rural de Timor. Do ponto de vista 
administrativo, os professores são bacharelados.   
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3. A ABORDAGEM TRADICIONAL NAS AULAS DE CIÊNCIAS FÍSICAS 
NATURAIS (CFN) E MATEMATICA NO TIMOR-LESTE 

 

3.1 Educação em Timor-Leste 

 

Historicamente, o Timor-Leste passou por uma situação de educação elitizada, 

na qual somente os filhos das autoridades tiveram direito a frequentar a escola. No 

início da década de 1980, o país dispunha de uma educação militar, pois os professores, 

em sua maioria de origem indonésia, eram militares. A educação provisória foi 

estabelecida pela UNTAET de 2000 a 2002. A base legislativa da educação nacional 

foram: a Constituição da República Democrática de Timor-Leste e a Lei de Base da 

Educação do país. No Timor, a educação à moda militar e colonialista formam a base do 

sistema educacional, atuando como experiência anterior pela vivência da transmissão do 

conhecimento. De acordo com D’Ambrosio (1999, p. 73),  

 
 
a educação é uma estratégia desenvolvida pelo ser humano com duplo 
objetivo: estimular a vida em sociedade e acentuar a criatividade. Esse 
propósito tem sido alcançado por meio da transmissão do 
conhecimento acumulado pelas gerações anteriores e pela vivência de 
experiências desafiadoras. É importante reconhecer a necessidade de 
apoio intelectual ao nosso comportamento que seja o resultado de uma 
diversidade de pontos de vista. 
 
 

Após o anúncio do resultado da consulta popular, em setembro de 1999, as 

milícias pró-Indonésia começaram a matar os ativistas pró-independência do país, 

destruir as cidades, incendiar as casa do povo, escolas, igrejas e lojas. Segundo o 

relatório de Fernando Spagnolo (2011, p. 12), coordenador do programa da Capes no 

Timor-Leste de 2005 a 2009,  

 
 
o resultado do referendo patrocinado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 1999, forçou a retirada da Indonésia que, ao sair, 
deixou no país um rastro de devastação e mortes: casas e prédios 
públicos incendiados, rede elétrica e escolas destruídas. Com a 
retirada dos professores indonésios, Timor teve que mobilizar seus 
poucos professores e alunos universitários para capacitar voluntários e 
candidatos ao magistério. Era urgente reconstruir o país, recuperar a 
identidade nacional e restituir a dignidade aos timorenses.  
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Com relação à nossa vida acadêmica, desde a infância até o ensino superior, 

ressaltamos que, antes da independência do país, ainda não haviamos aprendido 

português, pois a utilização do idioma foi proibida pelos indonésios nas conversas 

diárias, vetando, assim, uma convivência cotidiana com a Língua Portuguesa. Santos24 

(2011, p.176) enfatizou a história do Timor-Leste, que durante os 24 anos (1975-1999) 

de invasão indonésia, além da guerrilha entre soldados indonésios e a Resistência 

Timorense, houve a proibição do uso das diversas línguas nativas e também do 

português. Tal conjuntura tornou-se um ingrediente a mais na dificuldade de estabelecer 

uma educação universal e de qualidade ao povo timorense. 

Durante a UNTAET, a educação do Timor-Leste utilizou o “currículo 

transitório25”, pois este período era a fase de elaboração do currículo próprio do país. De 

fato, não apenas usavam-se os livros indonésios, como as aulas eram ministradas 

principalmente na língua indonésia. Parte dos professores lecionava em tétum e só 

alguns em português – pois poucos professores dominam esta língua, já que a maioria 

foi alfabetizada em malaio.  

O currículo próprio ainda mantinha as regras do conteúdo programático vigente, 

mas com a adaptação e introdução de novos conteúdos, além de inovações didáticas e 

metodológicas. E, sobretudo, os conteúdos presentes nos livros didáticos indonésios 

foram traduzidos em língua portuguesa, como exigiam as normas ministeriais 

(SPAGNOLO, 2011).   

Concordamos com Pazeto (2007, p. 228), ao afirmar que,  

 
 
em consequência do colapso decorrente dos conflitos pós-referendo, o 
governo de Timor-Leste, com  apoio da comunidade internacional, 
vem organizando, desde 2002, seu sistema educativo, com prioridade 
para a educação primária (1ª à 6ª série), e a partir de 2005, também 
para a educação pré-secundária (7ª à 9ª série). A rede escolar vem 
sendo construída, currículos gradualmente elaborados, programas de 
formação de professores e cursos de Língua Portuguesa intensificados.  
 
 

Freitas (2011) assevera que a educação de um país é o ponto primordial para o 

desenvolvimento de sua capacidade de competir no mercado internacional e se inserir 
                                                           
24 Maurício Aurélio dos Santos é Doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor da 
Universidade de Santa Catarina, membro da Cooperação Brasileira em Timor-Leste (2007-2008), 
Coordenador do Projeto de Implantação da Pós-Graduação na Universidade Nacional Timor-Leste 
(UNTL) durante o ano letivo 2007-2008. 
25 O chamado currículo transitório se tratava de uma tradução para o português do currículo indonésio, 
tendo sido aplicado no Timor de 2000 a 2002, quando a Constituição da República Democrática de 
Timor-Leste estabeleceu o currículo próprio do país.  
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num mundo globalizado. Uma educação de qualidade requer recursos humanos 

qualificados em todas as áreas para difundir o conhecimento, desenvolver o raciocínio 

crítico, competências e atitudes em gestão administrativa. De acordo com a autora, 

 
 
a sociedade demanda uma educação de qualidade, que garanta as 
aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, 
críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade 
e responsabilidade na sociedade em que vivem e na qual esperam ver 
atendidas suas necessidades individuais, sociais, políticas e 
econômicas (FREITAS, 2011, p. 300). 
 
 

No que tange à educação, concordamos também com Silveira (1997, p. 4), para 

quem 

o conhecimento leva  à reflexão e, consequentemente, à 
transformação, tornando o homem mais livre e autônomo. Desta 
forma, um dos papéis da educação é auxiliar o homem a refletir sobre 
sua vocação de ser-no-mundo. Esta reflexão pode desvelar o mundo 
da opressão com tomada de consciência. 
 
 

Conforme Diniz & Silva (2013), referindo-se à Lei de Base da Educação 

Nacional, em seu artigo nº 8, versando sobre a atual conjuntura do sistema educacional 

timorense, assinala que, em termos educacionais, “[...] apesar dos esforços do governo 

timorense e dos muitos apoios internacionais, o panorama educativo timorense 

encontra-se ainda num estado de fragilidade organizacional, científica e pedagógica 

[...]” (DINIZ & SILVA, 2013, p. 4).  

Ainda de acordo com os autores, apesar de a LBE determinar como línguas de 

ensino o português e o tétum, observa-se que os estudantes timorenses não utilizam, 

efetivamente, a língua portuguesa em suas práticas sociais e acadêmicas, o que interfere 

no aprendizado e uso dessa língua como oficial. Após 12 anos de independência (2002 – 

2014), houve, de fato, avanço no país, mesmo que tímido, com referência à reintrodução 

do português como língua oficial. Entretanto, o Timor ainda carece de muito 

investimento nos âmbitos político e pedagógico para concretizar o português como 

língua oficial do Estado.    
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Na verdade, o Timor-Leste escolheu a língua Portuguesa como oficial e 

nacional, ao lado do tétum, consagrado pela lei da Constituição da República 

Democrática de Timor-Leste, artigo 13. O português, ao lado do tétum, foi definido 

como língua de instrução na escola, conforme estabelecido pela Lei de Base da 

Educação do país, de 28 de outubro de 2008, em seu artigo 8. Esta escolha baseia-se por 

razões históricas, políticas, estratégicas e culturais. Segundo Pinto (2010, apud  SILVA, 

2012, p. 716),  

 
 
apenas 20% dos timorenses falavam corretamente português à época 
da invasão da Indonésia em 1975. Ou seja, além de não haver um 
interesse por parte dos portugueses em desenvolver um sistema 
educacional em Timor-Leste, não havia professores suficientes e as 
famílias dos timorenses, em sua maioria agricultores, não tinham 
preocupação com a instrução dos filhos, dentre outras razões. 
 
 

Thomas (1998, apud SOARES, 2012, p. 97) considera o português como “o 

cimento aglutinador da identidade cultural entre os povos de Timor oriental”. Nesse 

diapasão, o próprio Xanana Gusmão (2002), representando o poder político timorense, 

afirmou, na IV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP (Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa), em Brasília (DF), que quando o Timor-Leste passou a 

figurar como membro efetivo da CPLP, a escolha do português como uma das línguas 

oficiais do país se justificava pelo peso da sua tradição:  

 
 
o português é a nossa identidade histórica, que ironicamente nos foi 
concedida pela presença colonial e pela opção política de natureza 
estratégica que Timor-Leste concretizou com a consagração 
constitucional do português como língua oficial a par com a língua 
nacional, o tétum, reflete a afirmação da nossa identidade pela 
diferença que se impôs ao mundo, e, em particular, na nossa região 
[...] (GUSMÃO, 2002, p. 20). 
 

  
Endossamos o ponto de vista da Soares (2012, p. 100), segundo o qual  

 
 
a escolha do português como língua oficial contabilizou, do ponto de 
vista do autor, um peso simbólico (ser falado pela guerrilha), 
identitário (o do seu passado sem grandes imposições, mas também 
sem grande impacto), afetivo (ligação ao catolicismo) e geoestratégico 
(Timor confinado à Indonésia, país do qual se acabava de libertar e a 
uma Austrália que não ama, preferiu a língua do antigo colonizador). 
Construídos em torno de determinados eixos, tendo sempre em vista o 
seu desenvolvimento, mas, por outro lado, deverá retribuir, fazendo a 
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ponte entre estes e a ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations).  
 
 

Soares (2001, p. 100), citando Hull, acrescentou alguns aspetos em prol da 

utilização do português como língua de instrução nas escolas do país, os quais foram 

discutidos no Congresso Nacional, a saber: 

 
a. o mais importante símbolo nacional é sem dúvida a língua. 
b. as dúvidas acerca da língua oficial envolvem também importantes 

questões acerca da identidade nacional. 
c. o papel central da língua portuguesa na civilização timorense é 

completamente inquestionável. 
d. se Timor-Leste deseja manter uma relação com o seu passado, deve 

manter o português. Se escolher outra via [...], privará os seus 
cidadãos do conhecimento das línguas que desempenharam um papel 
fulcral na gênese da cultura nacional. 

e. o português em si é um idioma de importante relevo no mundo 
moderno [...]. A lusofonia, ou a comunidade do países de língua 
oficial portuguesa, irá ligar Timor-Leste com uma comunidade 
mundial, proporcionando vantagens sociais e culturais e benefícios 
materiais. 
 

Para reforçar a fala de Xanana Gusmão no Congresso Nacional e, assim, 

promover o domínio do português por parte da população, o governo do Timor-Leste 

realizou algumas motivações através dos cursos de reintrodução da Língua Portuguesa 

na sociedade, embora, para a maior parte da população, o uso dessa língua representasse 

ainda um grande desafio. Nas palavras de Taur Matan Ruak (2001, p.42): 

 
 
Queremos, enfim, afirmar que nunca perdemos a vontade de manter a 
língua portuguesa, tanto oral como ortograficamente, apenas das 
várias dificuldades e limitações impostas na redução física dos 
falantes da língua portuguesa. Sempre com o espírito de que a mesma 
será nossa língua oficial, logramos conseguir aquilo que para muitos 
foi um sonho.  
 
  

Na perspectiva de Ruak, atual presidente do Timor-Leste, verifica-se a 

representatividade que a Língua Portuguesa tem no contexto sócio-histórico timorense. 

O fato de o português ter permanecido no Timor, mesmo durante a ocupação indonésia, 

revela o valor que o idioma tem como elemento de identidade nacional. Hull (2001, 

apud SILVA, 2013, p. 4) assinala que, “em seu programa linguístico, apresentado ao 

Conselho Nacional da Resistência Timorense, Hull (2001) defende a Língua Portuguesa 

e, também, a Língua Tétum como parte integrante da cultura e da identidade timorense” 

(SILVA, 2013, p. 4). 
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Confirmando as ideias de Hull (2001, apud CANARIN, 2013) sobre a 

importância da Língua Portuguesa no Timor-Leste durante a ocupação indonésia, 

podemos citar o nome de Taur Matan Ruak (2001, p. 41), que discorre sobre a luta por 

preservar a língua portuguesa durante a Resistência: 

 
 
Nos tempos da guerra de posição, de 1975 a 1979, a língua 
oficialmente utilizada pela resistência era o português, falado e escrito 
em qualquer tipo de comunicação, desde o topo até a base. Embora 
lutássemos com dificuldades de toda ordem, utilizamos todos os 
recursos disponíveis para não só preservar a língua, mas, 
essencialmente, expandi-la aos menores e analfabetos, através de 
aprendizagem, até utilizando para isso carvão e casca de certas plantas 
para servir de papel. 
 
 

Os professores de Matemática e CFN no Timor-Leste são, em sua maioria, 

jovens que concluíram seus estudos em bahasa indonésia, como nós, sem falar 

português durante muito tempo. Os velhos eram os que compreendiam melhor o 

português, mas não tinham base de conhecimento destas disciplinas. Um exemplo 

concreto estava na Escola Básica Central (EBC) Bere Mano Memo. Havia 28 

professores que administrativamente são bacharelados nas diversas áreas em português; 

todavia, não falavam português tanto na sala de aula quanto fora dela.  

Pela observação dos dados da faixa etária no quadro dos professores, a maioria 

deles apreendeu português de um a três anos na escola quando eram crianças, antes de 

os indonésios ocuparem o território timorense. Durante 24 anos, a Língua Portuguesa 

foi proibida e se impôs a utilização da língua indonésia como língua de comunicação e 

introdução26. Segundo Silva (2012, p. 725-726),  

 
 
a existência de um número insuficiente de professores, tanto em 
quantidade, quanto em formação, e a pouca difusão do idioma através 
de livros, de jornais, do rádio e da televisão são apontados [...]como 
elementos que podem diminuir o alcance e a aceitação do português 
no país. Além da existência das diferentes variedades da língua 
portuguesa em Timor podem ser vistas como um problema ou como 
uma possibilidade de ampliação do conhecimento da língua pelo aluno 
timorense, pois pode gerar uma imposição ou do Português Europeu 
(PE), ensinado pelos professores lusitanos, ou do português Brasileiro 
(PB), levado pelos professores brasileiros. À primeira vista, isto pode 
gerar dificuldades para o aprendiz da língua, mas, se bem orientado, 

                                                           
26

 A língua de introdução é aquela utilizada, como o nome indica, para introduzir o cidadão aos 
pressupostos da vida cívica: é a língua de instrução, de formação dos soldados e dos demais profissionais 
do país.  
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tal contato pode revelar ao aluno diferentes possibilidades de uso da 
língua.  

 

 
 O linguista timorense Benjamin Corte Real, em entrevista à agencia LUSA, no 

dia 22 de junho de 2014, afirmou que é preciso conferir uma dinâmica a todo o sistema 

educacional do país. Além disso, a presidência da CPLP durante os dois próximos anos 

vai servir para propulsionar todos os componentes da sociedade e as diversas instâncias 

do estado fazerem da Língua Portuguesa uma língua do dia-a-dia, uma língua não só 

falada, mas também dominada na escrita. Sobretudo nas escolas, há de torná-la um 

instrumento de trabalho eficaz para não mais se invocar a ideia de que o domínio de 

uma língua estrangeira está sendo forçado às crianças do Timor.  

No final da entrevista, ele salientou que “a língua portuguesa tem de ser tida 

como uma língua própria dos timorenses e que as crianças devem aprender com toda a 

naturalidade” (informação verbal27). Esta língua poderia ter sido assimilada mais 

rapidamente se tivessem sido escolhidas as políticas adequadas, pois a política de 

utilização da Língua Portuguesa não foi implementada de forma nacional e 

uniformizada. Contudo, hoje, as pessoas “começaram a ganhar consciência” 

(informação verbal28). Concordamos com o linguista, pois ele enfatizou que o Timor-

Leste começou a fazer parte de uma comunidade assentada numa plataforma de história 

comum e capaz de demonstrar laços de amizade e de solidariedade nos momentos mais 

difíceis. Entretanto, precisa-se convencer mais as pessoas a aprenderem esta língua.  

No que se refere à escola, podemos considerar dois aspetos: os agentes (os 

professores) e os instrumentos de ensino (os manuais). Quanto aos primeiros, temos de 

conhecer alguma fragilidade, quer no domínio da língua portuguesa, quer na preparação 

científico-pedagógica.  Conforme aponta Soares (2012, p. 5), 

 
 
De acordo com as instruções oficiais, era expectável que, em 2011, a 
língua de ensino até ao 3º ano do ensino secundário fosse o português, 
mas na realidade tal não acontece. No pré-secundário e secundário, os 
docentes ministram as suas aulas, fundamentalmente, em bahasa 
(malaio ou indonésio), pela falta de proficiência em português. Maior 
domínio manifestam os professores do ensino primário. 
 
 

                                                           
27 [http://noticias.sapo.tl/português/info/artigo/1392353.html, 22/06/2014, 19:20] 
28 Idem. 
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Segundo Almeida (2012, p. 24-25), “os alunos e professores timorenses 

confrontam-se diariamente com a reduzida oferta de publicações e recursos didáticos 

em língua portuguesa”. É comum os jovens timorenses abordarem os portugueses que 

vivem no Timor-Leste e pedirem livros e dicionários em português, reflexo da 

inexistência de livrarias no país e de os manuais escolares não serem suficientes para 

todos os alunos. Por outro lado, os manuais escolares e estratégias pedagógicas 

utilizadas para a aprendizagem da língua portuguesa nas escolas têm sido elaborados 

sem conhecimento das realidades locais e das características das línguas maternas, em 

particular do tétum que partilha o estatuto de língua oficial com a língua portuguesa. 

Acreditamos que o português vai se expandir e se desenvolver se for 

adequadamente promovido no país, concomitantemente ao crescimento da promoção a 

utilizar português na escola e nas instituições governamentais. Concordamos com a 

observação de Almeida (2012, p. 25) acerca do resultado do censo de 2010, segundo o 

qual  

 
a política linguística adoptada desde 1999 começa a ter os seus frutos.  
A literacia da população jovem na língua portuguesa aumentou 
significativamente, reflexo dos investimentos do governo de Timor-
Leste com o apoio das cooperações portuguesa e brasileira.  

 

 

3.2 Processo de Ensino-Aprendizagem do 3º Ciclo do Ensino Básico no Timor-

Leste 

 
 

No contexto educacional do Timor-Leste, verifica-se a limitação dos materiais 

didáticos disponíveis. Somente os professores possuíam o livro didático das disciplinas. 

Em virtude disso, o docente escrevia os pontos mais importantes do programa no 

quadro negro para que o aluno copiasse no caderno.  

Isso se assemelha com Mizukami (1986, p. 16), quando ela trata da abordagem 

tradicional de ensino,  ao afirmar que, 

 
 
usualmente, o assunto tratado é terminado quando o professor conclui 
a exposição, prolongando-se, apenas, através de exercícios de 
repetição, aplicação e recapitulação. O trabalho continua mesmo sem 
a compreensão do aluno e somente uma verificação a posteriori é que 
permitirá ao professor tomar consciência desse fato. 
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Quando observamos a aula de Matemática ministrada pelo professor P2, 

constatamos que o docente preparou as respostas dos exercícios antes mesmo de 

ministrar o conteúdo aos alunos. Contudo, não investiu em como é o processo de se 

obter o resultado. Então, os discentes apenas copiavam o que era resolvido no quadro. 

Mesmo que o professor tenha interpolado a esta explicação unilateral o ato de chamar as 

crianças ao quadro para fazer os cálculos, ele não permitiu que os alunos aplicassem os 

seus raciocínios para se chegar à resposta, pois o docente dirigiu pessoalmente o 

processo de resolução das questões à maneira dele. Com relação ao método de ensino, 

Mizukami (1986, p. 15) tece lúcidas reflexões, pontuando que se verifica, na dinâmica 

escolar, 

 
 
a utilização frequente do método expositivo, pelo professor, como 
forma de transmissão de conteúdo. O professor já traz o conteúdo 
pronto e o aluno se limita, passivamente, a escutá-lo. O ponto 
fundamental desse processo será o produto da aprendizagem.  O papel 
do professor está intimamente ligado à transmissão de certo conteúdo 
que é predefinido e que constitui o próprio fim da existência escolar. 
Pede-se ao aluno a repetição automática dos dados que a escola 
forneceu ou a exploração racional dos mesmos.  
 

 
 

Segundo Soares (2012, p. 7), o fato de, no Timor-Leste, as aulas serem 

ministradas em duas línguas, português e tétum, visa a capacitar os alunos a se 

comunicar efetivamente nas duas línguas oficiais do país, mas também atua como uma 

forma de facilitar a manutenção e a preservação das línguas nacionais e locais. A Lei de 

Base da Educação determina, por sua vez, a “aprendizagem de uma primeira língua 

estrangeira” (LBE, 2008, art. 12ºe).  

No tocante à conjuntura bilíngue do sistema educacional timorense, Almeida 

(2011, apud SOARES, 2012, p. 10) propõe a seguinte reflexão: 

 
 
O tétum é a língua veicular por excelência, ao garantir aos alunos a 
possibilidade de resolver competências, sendo capazes de adquirir 
mais conhecimentos, recolher e processar informação, bem como 
exprimir-se livremente e em situações formais e informais.  
 
 

Ao pensar sobre o futuro da educação no Timor, o pesquisador concorda com o 

fato de que a situação de aprendizagem exige uma abordagem comunicativa, “centrada 

nas necessidades do aprendente e baseada em tarefas significativas de simulação de uso, 
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tendo presente que se pretende preparar os aprendentes para situações reais da 

comunidade” (ALMEIDA, 2011, apud SOARES, 2012, p.10). Por essa razão, 

consideramos importante diagnosticar o nível de letramento dos jovens timorenses para 

melhor conhecer as suas necessidades de aprendizagem.  

Por fim, assinalamos que a crença de que a Língua Portuguesa é fundamental 

para o futuro desperta nesses alunos a vontade de aprender essa língua, superando todas 

as expectativas, principalmente quando consideramos as dificuldades encontradas no 

sistema educacional do Timor-Leste. 

 

3.3  A Influência da Língua Portuguesa no Ensino de Matemática 

 

Endossamos o pensamento de Vilela (2011), segundo o qual, no Timor-Leste, é 

obrigatório ensinar nas escolas as disciplinas em Língua Portuguesa. Com a 

Independência política alcançada, não resta alternativa senão aprender Matemática nem 

a língua, contando com a colaboração de países como Brasil e Portugal, que falam o 

mesmo idioma (Constituição RDTL, 2002, art.13). Apesar disto, há de se enfrentar três 

desafios, a saber: aprender a matéria em níveis mais complexos, dominar a língua e 

padronizar o ensino apesar das diferenças locais. 

Há de se ressaltar que os professores que estudaram em Língua Portuguesa não 

enfrentam mais a dificuldade de ensinar em português. Todavia, para os que foram 

alfabetizados em bahasa indonésia, o processo não foi tão favorável, com o exemplo do 

professor P2, que era um jovem que não estudou português e, de repente, assinou 

contrato com o governo para assumir a função de professor de Matemática. Com um 

conhecimento precário do vocabulário em português, tornou-se difícil compreender o 

conteúdo. Em virtude disso, o docente não explicou bem os conteúdos aos alunos. A 

professora Claudete Kiss Vilela, em entrevista aos formandos bacharelados 

matemáticos, afirma:  

 
 

Para aqueles que têm facilidade de compreensão e sempre estudaram 
nessa língua, aprender matemática em Língua Portuguesa não é 
problema. O problema é que antes aprenderam apenas a base da 
Matemática para ensinar as crianças, por isso têm dificuldade de 
conhecer fórmulas. Para outros, é o mesmo que aprender em língua 
indonésia, uma vez que precisam apenas conhecer os conceitos em 
língua portuguesa. Por outro lado, para os demais, aprender 
Matemática em Língua Portuguesa é um pouco difícil devido às 



48 
 

fórmulas, o nome dos sinais e a variação de procedimentos para 
resolução de cálculos. Além disso, há que se considerar outro 
agravante, que é a variação linguística do meio rural do povo 
timorense (VILELA, 2011, p.283).  

 
 

Para ensinar Matemática, os professores de formação indonésia usam seus 

conhecimentos prévios em língua indonésia, estabelecendo comparações, isto é, 

traduzindo do malaio para o português. Aqueles que frequentam o curso de bacharelado 

em português, aprendem conceitos novos já em língua portuguesa. Além de ampliar o 

domínio da língua, buscam aprender no bacharelado metodologias apropriadas à 

Matemática para encorajar e motivar os alunos a gostarem da disciplina. 

Endossamos a análise da entrevista da professora, posto que os professores 

nativos dificilmente ensinam em língua portuguesa, pois não compreendem a situação 

ou as regras que surgem ao longo da resolução de problemas, devido à carência de 

vocabulário para explicar os conteúdos aos alunos. Falta-lhes, portanto, conhecimento  

matemático e da língua. O ensino de Matemática em Língua Portuguesa deve-se a um 

contexto existente: o tétum não tem denominações para símbolos e sinais matemáticos. 

O Timor-leste é uma nação poliglota, no entanto, ensinar Matemática em língua 

portuguesa torna-se complicado quando os professores nativos não praticam essa língua. 

O governo do Timor-Leste, através da Lei de Base da Educação, impõe os 

professores a aprenderem português, para que eles consigam dominar o conteúdo e 

possam ensiná-lo bem. Os alunos seriam motivados para aprender e aprofundar o 

conteúdo ministrado, pois eles compreenderiam o que haviam estudado na escola. Nesse 

diapasão, Costa (2007, p. 152) ressalta que  

 
 
a Língua Portuguesa é a base de todo o ensino e aprendizagem, na 
medida em que, para serem compreendidos e interpretados os 
enunciados matemáticos, é fundamental o domínio da Língua 
Portuguesa. Quanto mais alto o nível da Língua Portuguesa, maior é a 
capacidade do aluno na resolução de problemas, admitindo que é a 
maior capacidade de ler, interpretar e compreender os enunciados dos 
problemas que explica o facto.  
 
 

Em suma, o ensino de Matemática exige conhecimento do professor acerca da 

disciplina, da língua e de metodologias adequadas para realizar a atividade. Portanto, 

“para ensinar matemática, é preciso estudar” (COSTA, 2007, p. 152). Além do domínio 

da língua, o ensino depende da maneira como o professor ensina. 
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3.4  Conflito linguístico: tensão entre Tétum e Português 

 
 

O conflito entre Tétum e português no Timor-Leste não só existe na escola, mas 

continua na comunidade porque os povos ainda consideram o português como língua 

estrangeira e colonialista. Então, por motivos políticos, a Língua Portuguesa não 

conseguiu ganhar a adesão do povo de forma generalizada. Na escola, tanto os 

professores quanto os alunos usavam tétum como língua de conversa. Os livros 

didáticos, contudo, são preparados em português, embora o docente não domine este 

idioma. Logo, não consegue ministrar bem sua aula, apenas fornecendo o material para 

os alunos copiarem e memorizem em casa para obter notas na prova ou no exame.  

Para minimizar o conflito da língua na escola, o governo do Timor-Leste 

deveria, na ótica do autor, criar uma associação de normas técnicas para a elaboração de 

artigos e livros científicos, para que a mesma pudesse ser utilizada na escola. 

Concordamos com Araújo-Oliveira, citado por Dussel (2014, p. 56), ao enfatizar que “a 

ciência não se propõe somente a explicar os fatos com a pretensão da verdade e 

validade, mas também constitui tal explicação como mediação honesta, pessoal e 

comunitária”.  

O professor precisa dominar a Língua Portuguesa porque o livro didático é 

escrito neste idioma. Não haveria outro modo de poder atingir acuidade em identificar, 

compreender profundamente, e corrigir as diversas manifestações das informações a 

serem ensinadas. Feito isto, é igualmente imprescindível ministrar exemplos simples, 

que os alunos conhecem no dia-a-dia, pois o manual didático feito por portugueses e 

brasileiros utiliza alguns exemplos que os discentes timorenses não conhecem 

realmente, além de usar rigorosamente a Língua Portuguesa na escola, tanto na sala de 

aula quanto fora dela.  

Para responder esse desafio, o povo, principalmente a nova geração, ou seja, os 

jovens e seus professores, não devem considerar a Língua Portuguesa como língua 

estrangeira e colonialista, mas como o idioma oficial do país, utilizando-o na conversa 

diária em casa, na estrada, no mercado, no ofício, nas festas. Concordamos com Araújo-

Oliveira, citado por Dussel (2014, p. 63), ao argumentar que “estamos sempre em 

atitude prática, porque a práxis se relaciona com um instrumento que tem valor. Tem 

valor porque [...] a teoria e a ciência são reflexão da ação, práxis que se flexiona e se 

volta para o dia-a-dia”.  
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Afinal, erros na fala são normais para quem está adquirindo um idioma. Quando 

alguém corrigir, deve-se agradecer, pois estamos no caminho, aprendendo e 

aprimorando esta língua. Ainda assim, o tétum é a nossa identidade e, por isso, também 

precisa ser desenvolvido e aprimorado principalmente nas ciências, pois ainda se trata 

de uma língua precária quanto a termos técnicos relacionados à ciência no Timor-Leste. 

Nesse sentido, Araújo-Oliveira (apud DUSSEL, 2014, p.62) assevera que “[...] é 

possível, quando nos dispomos eticamente comprometidos, a partir de sonhos 

almejados, lutas desenvolvidas pelas comunidades no intuito de derrubar barreiras, 

corrigir erros por eles identificados para tornar a sociedade menos injusta”.  

 

3.5 O ensino ainda tradicional de Matemática e Física  

 

Devem-se explicar as definições, conceitos, equações e operações matemáticas 

no início da aula para, em seguida, mostrar o exemplo e então ministrar os exercícios. 

Estas são atividades rotineiras do professor de Física e Matemática no Timor-Leste. 

Dada esta repetição de atividades, o professor não se preocupa com a contribuição e a 

compreensão dos alunos sobre o conteúdo ministrado, revelando-nos que o professor de 

Matemática e Física são ainda tradicionais. Nesse diapasão, concordamos com Medeiros 

(2005, p. 25), ao defender que, 

 
 
na educação tradicional, o aluno é acostumado desde cedo, logo nas 
primeiras séries,  a conhecer os seus deveres. Entre os quais, está 
sempre presente o de prestar atenção ao que lhe ensina o professor, e 
este prestar atenção significa ficar calado e olhando. E por não estar 
ali, o aluno, geralmente, olha, mas não vê. Essa situação vai 
reprimindo a sua curiosidade, alimentando o despotismo da escola, 
para a qual uma criança curiosa pode tornar-se uma criança perigosa, 
pois coloca em dúvida, como é de seu espírito, o que lhe é ensinado. 
Os professores tiveram, em geral, uma formação deficiente, talvez 
pelos mesmos motivos, e colocam-se na defensiva, reprimindo a 
curiosidade. Assim, a escola que aí está, no mais das vezes, está longe 
de ser um ambiente democrático e um local onde possa se dar o 
desenvolvimento do pensamento criativo.  
 

  
O professor ensina a matéria, apresenta o exemplo e dirige exercícios aos alunos. 

É quase sempre assim. O docente faz para os alunos, mas não faz com eles. Dessa 

forma, trata-se de uma prática estranha ao mundo do aluno, ao conjunto de significados 

que constitui a sua existência. O aluno, então, recusa esta lição que lhe é dada como um 
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presente, por não perceber a maneira de se aprender. Aprender exige o pensar, a busca 

da compreensão daquilo que foi aprendido, Pois,  por falta de conhecimento e formação 

teórico – prática na Educação Matemática, se for apenas conhecer a Matemática não 

será possível para explorar e problematizar outras dimensões ao saber matemático. 

Gonçalves, (2000), citado por Silva, (2013),  

 

aponta para o problema da formação do formador de professores:  a 
maioria carece de conhecimento formação  teórico – prática em 
Educação Matemática. Assim, os formadores que lecionam as 
disciplinas especificas nos cursos de licenciatura tendem a se 
restringir à abordagem técnico – formal dos conteúdos, pois lhes falta 
conhecimento para explorar e problematizar outras dimensões 
relacionadas ao saber matemático e consideradas fundamentais à 
formação docente. 

 

O professor da Matemática precisa de interação e compreensão dos alunos para a 

resolução de problemas. Isto porque a Matemática é a linguagem da Física para 

descobrir os fenômenos da natureza, além de facilitar um apoio fundamental para 

resolver outros problemas sociais, tais como na economia, na saúde, etc. Nesse sentido, 

concordamos com Caraça, citado por Medeiros, (2005, p. 25), que 

 
 
sem dúvida, a matemática possui problemas próprios, que não têm 
ligação imediata com os outros problemas da vida social. Mas, não há 
dúvida também de que os seus fundamentos mergulham tanto como os 
de outro qualquer ramo da ciência, na vida real. 

 

No cotidiano precisamos saber a data, a hora para fazer uma atividade, 

precisamos calcular despesa diária com a nosso rendimento mensal para não gasto mais, 

tudo isso tem relação matemática dia-a-dia. Na parte da saúde, por exemplo, precisamos 

comer três vezes e beber agua cinco litros por dia são coisas real que acontece e os 

alunos possuem todos os dias. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

4.1 O processo de pesquisa  
 
 

Inicialmente, descrevemos que a grande motivação para escolher o tema dessa 

dissertação veio de nossa experiência do pesquisador como professor de Física nos 

níveis pré-secundário e secundário no Timor-Leste. Para escolher qual o tipo de 

pesquisa mais adequado ao nosso objetivo, fundamentamo-nos primeiramente na 

explicação do docente da disciplina de metodologia da pesquisa, no semestre 2013.1, na 

Instituição de Ensino Superior onde o pesquisador cursa o Mestrado em Ensino da 

Ciência e Educação Matemática. Nesta disciplina, foram apresentados os tipos de 

pesquisa com suas caraterísticas, nomeadamente a pesquisa qualitativa e quantitativa, 

com as suas especificidades para facilitar o trabalho de campo do pesquisador.  

O trabalho foi feito sob a forma de uma pesquisa qualitativa, que considera o 

contexto para entender uma questão em estudo, de cunho etnográfico que, na busca de 

compreender os hábitos ou costumes, práticas e comportamentos dos alunos imersos no 

cotidiano escolar, conduz à modalidade de observação participante, na qual o 

pesquisador participa diretamente como observador na sala de aula. Segundo 

D’Ambrosio (2013, p. 93),  

 
a pesquisa qualitativa é muitas vezes chamada etnográfica, ou 
participante, ou inquisitiva, ou naturalística. Em todas essas 
nomenclaturas, o essencial é o mesmo: a pesquisa é focalizada no 
indivíduo, com toda a sua complexidade, e na sua inserção e interação 
com o ambiente sociocultural e natural.  
 
 

A pesquisa etnográfica é aquela que envolve um grupo social ou uma sociedade 

para estudar a cultura, a crença, os hábitos, comportamentos interpessoais, produções 

materiais através da observação participante, diálogo e entrevista do pesquisador na 

prática ou nas atividades deles. 

Os três objetivos específicos no projeto de pesquisa foram:  

a. Identificar as dificuldades das práticas dos professores de Física e Matemática 

do Timor-Leste frente a duas línguas: tétum e português. 

b. Observar e analisar a prática de ensino dos professores de Física e Matemática 

no ensino básico; 
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c. Diagnosticar a formação acadêmica dos professores de Física e Matemática no 

3º ciclo do ensino básico na zona rural. 

Isto nos permitiu utilizar o tipo de pesquisa etnográfica no qual as atividades 

fossem realizadas em observação na sala de aula, tais como aplicar questionários aos 

professores da escola e dialogar com os docentes no tempo de lazer como instrumento 

da pesquisa para coletar as informações no campo. Concordamos com o Stake (2011, 

p.76), para quem 

 
 
o objetivo da pesquisa qualitativa normalmente não é obter 
compreensões gerais sobre a ciência social, mas compreensões sobre 
uma situação específica. Entendendo melhor a complexidade da 
situação, podemos contribuir para a definição da política e da prática 
profissional. 
 
 

Após coletar os dados, nós os analisamos individualmente, pois éramos os 

únicos pesquisadores em campo. Finalmente, descobrimos quais as dificuldades que os 

professores de Matemática e CFN enfrentavam no seu trabalho de docência na escola. 

 
Após a aprovação no exame de seleção, o governo do Timor-Leste solicitou a 

todos os candidatos que elaborassem um projeto de pesquisa com um mínimo de três 

páginas, para ser entregue a um professor brasileiro da CAPES29, cuja responsabilidade 

era receber tais projetos. Este era um dos critérios para obter a aceitação da universidade 

no Brasil. Foi muito difícil elaborar um projeto com a limitação de vocabulário e 

conhecimento precário em relação a este gênero textual, além do fato de não dispormos 

de um orientador para guiar o processo de elaboração.  

Superado este percalço, já no Brasil, tivemos a oportunidade de, no início do 

primeiro semestre, conversar com o orientador e começar a elaborar um projeto de 

pesquisa. Na sequência, apresentamos o projeto à turma e ao grupo de pesquisa. 

Acolhemos algumas ideias interessantes e sugestões importantes para aprimorar o 

trabalho. Tais orientações advieram não só através do orientador, mas também dos 

colegas da turma e do grupo de pesquisa. 

Em meados de dezembro de 2013, deslocamo-nos para o Timor-Leste com o 

intuito de pesquisar, pois, no projeto, estava previsto como local da pesquisa o Timor, 

onde empreenderíamos a etapa de campo durante um trimestre. Definimos a observação 

                                                           
29 CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. 
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participante, questionários e entrevista como instrumentos da pesquisa, porém, não 

realizamos a entrevista porque ministramos aula de Física aos alunos do 8º ano A, B e C 

durante quatro semanas, pois a escola, no início do ano letivo, estava sem professor 

desta disciplina. O diretor solicitou à Educação Distrital30 para preencher essa lacuna 

após a nossa volta como professor da escola filial.  

No projeto, previu-se a aplicação de entrevista semiestruturada, na qual o 

surgimento da pergunta ao entrevistado depende da primeira resposta. Entretanto, o 

pesquisador apenas conversou  com os professores, principalmente o docente de 

Matemática e Física. Segundo Angrosini (2009, p. 72), “as técnicas de coleta de dados 

etnográficos requerem-se em três habilidades principais: observação, entrevista e análise 

de materiais de arquivo”. Logo em seguida, ele acrescentou que “as técnicas de 

observação podem ser discretas ou de cunho participante” (Id., p. 72).  

Dessa forma, trabalhamos com observação participante, envolvendo-nos 

diretamente na aula de Matemática e CFN (Ciências Físicas Naturais) durante um 

trimestre. Logo após, descrevemos o que aconteceu, por meio de um texto expositivo. 

Não temos o compromisso de oferecer uma solução para a problemática observada, mas 

de diagnosticá-la. Nesse sentido, Angrosini (2009, p.31) enfatiza que  

 

os etnógrafos se ocupam basicamente das vidas cotidianas rotineiras das 

pessoas que eles estudam e coletam dados sobre as experiências 

humanas vividas a fim de discernir padrões previsíveis do que de 

descrever todas as instâncias imagináveis ou produção. 

 

Esta pesquisa não pretender trazer soluções, entretanto é feita uma 

problematização da realidade encontrada, desafiando aos atores na busca de novos 

caminhos e soluções. Preparamos uma tabela de observação, que constava de perguntas 

seguidas de um espaço para colocar um visto, para que aquele aspecto depois fosse 

analisado. O questionário foi feito com treze perguntas, sendo aceito pelo orientador.  

 Após chegar ao Timor-Leste, a primeira atividade foi entregar a guia de 

pesquisa elaborada pelo coordenador da faculdade de Ensino da Ciência e Educação 

Matemática ao Ministério da Educação. Em seguida, entregamos a carta de autorização 

                                                           
30 Trata-se de um ramo da educação em âmbito governamental no Timor-Leste, cuja função é fiscalizar o 
processo educacional. 



55 
 

para pesquisa, por parte do Coordenador do Ensino Superior, direcionada ao diretor da 

Educação Distrital. 

No início de janeiro de 2014, nós nos apresentamos ao diretor e aos professores 

da Escola Básica Central (EBC) Bere Mano Memo. Uma semana antes de realizar a 

pesquisa, ajudamos a preparar algumas tabelas, tais como: assiduidade mensal, lista de 

presença dos professores, desenvolvimento físico, facilidade, inventários, número de 

alunos e tabela P, Q, R31. Fomos solicitados pelo diretor porque ninguém dominava o 

uso do computador para fazer essas tabelas. A função dessa tabela era viabilizar o 

relatório mensal, trimestral e anual ao Ministério da Educação. Todas as tabelas 

mencionadas estão em anexo. Antes de entrar no campo de pesquisa, preparamos um 

cronograma32 de levantamento de dados. 

 

 

4.2 O local da pesquisa 

 

Encontramos nosso lócus numa escola básica do nível do terceiro ciclo, 

localizada na zona rural do distrito de Bobonaro, onde os professores, em sua maioria, 

são bacharelados. Eis aqui a descrição da Escola Básica Central (EBC) Bere Mano 

Memo: 

Escola básica central Memo é uma das escolas do ensino básico em Maliana. A 

escola básica tem quatro escolas filiais: Ensino básico filial (EBF) Babulu, EBF 

Pipgalag, EBF Saburai e EBF Mabiloa. Dos quatro ensinos básicos filial somente EBF 

Saburai tem alunos até 6º ano de escolaridade: nos três apenas têm alunos de 1º até 3º 

ano. Os de Pipgalag e Mabiloa, quando terminam o 3º ano poderiam continuar em EBF 

Saburai, mas os alunos de EBF Babulu quando acabam 3º ano entraria diretamente na 

EBC Bere Mano Memo. Os alunos de EBF Saburai continuariam os seus estudos de 7º, 

8º e 9º ano em EBC Memo, ou seja, este ensino composto por quatro escolas filiais e 

uma escola básica central.  

Bere mano foi o primeiro Dato ou Lia Nain alias líder da cultura de Tapo-Memo, 

a escolho do nome Bere Mano foi para homenagear o Dato que com a sua inteligência e 

prudência governou o povo memonense durante muito tempo.  

                                                           
31 Trata-se da tabela das notas. P: trabalho diário; Q: avaliação; R: exame final. 
32

 Ver apêndice. 
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Tapo/Memo é um suco33 no sub-distrito Maliana e distrito Bobonaro no Timor-

Leste. Ele situa-se na zona fronteira com Indonésia, com uma área de 34,5 km2, e o total 

da população, segundo senso 2012, era de 4247 habitantes. A  maioria são agricultores, 

cuja produção principal é arroz, milho e macaxeira ou mandioca doce. O gentílico é 

memonense. A língua franca é bunak, e a minoria usa tétum como instrumento de 

conversa no dia-a-dia. Há 100% de católicos apostólicos romanos administrativamente, 

pois, não há ninguém morando nesta aldeia com outra religião após a independência do 

Timor-Leste, embora a cultura mescle com a fé do animismo, pois ainda se acredita nos 

espíritos, O Lia Nain, com os seguidores, sempre ofereciam animais tais como galinha, 

porco, cabra, vaca e búfalo, conforme o grau de ritual no lugar onde tinha esta força. 

Este suco está localizado na área rural, porém considerado é mais desenvolvido 

se comparado com os outros. Essa consideração é razoável, pois com o total da 

população citada, há muitos intelectuais, principalmente os que acabaram ensino 

secundário e bacharelado, alguns até mestrado e doutorado. A maioria dos intelectuais 

mencionados terminou os seus estudos em língua indonésia, que tem grande influência, 

pois, além de ser falada, na televisão Indonésia, através da antena parabólica, são 

oferecidos mais de 20 canais. Cerca de 30 professores em nível de ensino básico e 

secundário moravam neste suco, mas era pouca a utilização do português no cotidiano, 

pois não costumavam falar com as famílias e vizinhos, em virtude disso, a língua 

portuguesa não era promovida na comunidade e na família.  

EBC Bere Mano Memo existe desde a ocupação Indonésia, ou seja, esta escola 

foi construída pelos indonésios. Naquela época esta escola tinha o nome de Sekolah 

Dasar Negeri 03 Memo (ensino fundamental público 03 Memo). Em 1999 as milícias 

pro Indonésia destruíram a escola e o governo UNAMET a reconstruiu em 2000. 

Há 4 edifícios e cada edifício tem 3 ou 4 salas. No 1º edifício as duas salas são 

ocupados pelo professor, pois não tem sala apropriada para eles sentarem e fazer 

preparação das aulas. A sala que fica no meio é utilizada pela turma 3º no matutino e no 

vespertino pela turma do 7º ano. 

 

 

 

 

                                                           
33

 Suco no Timor-Leste é a divisão administrativa menor. É igual o bairro no Brasil. 
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FIGURA 02: Edifício I da escola básica lócus da pesquisa. 

 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador. 

 

O 2º edifício tem 3 salas: 1ª sala para a turma 5º ano A e 7º ano A no matutino e 

vespertino; 2ª sala para turma 5º ano B e 9º ano A e última sala para turma 6º ano e 9º B 

de manhã e de tarde, respetivamente.   

 

FIGURA 03: Edifício II da escola básica lócus da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador. 

O 3º edifício tem 4 salas, mas está em más condições para uso, pois a parede e o 

telhado são muito frágil e quase entram em colapso. Então, apenas 2 salas são usadas 



58 
 

pela turma 4º ano A e B, somente no tempo que não tem  vento e chuva. Se ocorre essa 

situação, professor manda os alunos saírem da sala e de vez em quando manda voltar, 

para evitar acidentes. 

FIGURA 04: Edifício III da escola básica lócus da pesquisa. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador. 

O último edifício tem 3 salas e de manha é usada pela turma 1º a 3º ano e a tarde 

deixam para a turma do 8º ano A, B e C. 

 

FIGURA 05: Edifício IV da escola básica lócus da pesquisa. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador. 
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Além disso, tem um armazém para guardar arroz, feijão  e outras necessidades 

para fazer merenda escolar aos alunos todos os dias.  

 

FIGURA 06: Edifício V armazém e cozinha da escola básica lócus da pesquisa. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador. 

 

A escola pagava seis funcionários para preparar a comida aos alunos, 

normalmente eles preparam cedo porque os alunos têm de comer na hora do intervalo, 

10 horas da manhã.  

A escola Básica Central Bere mano Memo fica perto do campo de futebol da 

comunidade, ela também tem um campo de volibol e basquetebol. Não há biblioteca 

nem laboratório para que os alunos e professores possam pesquisar e investigar, ou seja, 

fazer experiência para engajar e associar o conhecimento básico ou diário com teoria ou 

conhecimento científico. Nenhum professor questionou ou apresentou a biblioteca e 

laboratório como um dos elementos importantes numa escola, e ninguém considerava 

sua ausência como um fator que dificultava o processo de ensino – aprendizagem desta 

escola. Tem também um banheiro, (figura 07). Sendo dois quartos na esquerda para 

masculino e outros para feminino e às vezes fica sem água. 
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FIGURA 07: Banheiros 

 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador. 

 

4.3 Observação da sala de aula de Matemática e CFN (Ciências Físicas Naturais) 
 

A pesquisa se realizou na Escola Central Bere Mano Memo, localizada na zona 

rural no distrito de Bobonaro, subdistrito de Maliana, no suco Tapo-Memo34. A 

observação teve enfoque na prática dos professores de Matemática e CFN, e se dividiu 

em três grupos, a saber: 

 

a. Grupo I, do professor do 9º ano; 

b. Grupo II, do professor do 8º ano; 

c. Grupo III, do professor do 7º ano. 

 

No primeiro grupo, havia só um professor de Matemática, a quem chamamos P1. 

Realizamos a observação só com ele durante quatro aulas nas turmas A e B. O segundo 

grupo era composto por três professores: o de Matemática, denominado como P2; o de 

Biologia, que recebeu o nome de P3; e o professor de Física, denominado PP (professor 

pesquisador). Já no terceiro grupo, foram observadas as aulas dos  professores P2 e P3.  

                                                           
34 A descrição sobre a escola consta na introdução dessa dissertação.  
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A observação decorreu durante 19 aulas, nas duas disciplinas anteriormente 

citadas. Nós utilizamos a tabela constituída por sete perguntas principais e 21 pontos. 

Na observação, apenas marcamos os pontos interessantes, que se subdividiam em três 

opções; sempre, raramente e nunca. Sempre significava que o professor fez o que 

esperávamos; raramente significava que a prática não havia sido realizada conforme 

esperado e nunca indicava que o professor não havia aplicado o que foi citado na 

tabela35. Segundo Fiorentino & Lorenzato (2012, p. 101), 

 
 
nosso olhar, no trabalho de campo, portanto, é orientando pelas nossas 
questões e pelo que queremos investigar. Isso significa que não 
podemos inventar qualquer coisa sobre a realidade nem abarcar sua 
totalidade. Isso porque algo sempre escapa de nosso olhar e de nossa 
síntese, por mais atentos e cuidadosos que sejamos.  
 

 

Para que fosse possível observar satisfatoriamente toda a atividade em sala de aula, 

o pesquisador procuramos um lugar estratégico para sentar e, antes disso, passamos 

informações ao professor efetivo das disciplinas, que ia observando com o intuito de 

não se sentir assustado ou constrangido por nossa presença na sala de aula. Esta 

atividade teve como objetivo verificar como se desenvolviam as interações entre 

professor, alunos e conteúdos. Alguns pontos interessantes nessa observação foram: 

1. As atitudes do professor, no início da aula, para atrair a atenção dos alunos. 

2. Na linguagem utilizada na apresentação dos conteúdos, e a importância do tema 

com relação à vida cotidiana.  

3. Os materiais didáticos utilizados na apresentação dos conteúdos aos alunos, 

como um suporte para que as crianças aprendessem melhor.  

4. As atividades preparadas pelo professor, objetivando motivar os alunos para 

aprenderem o conteúdo referido.  

5. O método utilizado em cada atividade, a relação entre a teoria e a prática 

cotidiana, assim como a provocação do professor para que os alunos engajassem 

o conhecimento científico ao cotidiano. 

 

O foco dessa observação se deu na atividade do professor de Matemática e CFN 

na sala de aula36, principalmente a utilização de línguas na introdução dos conteúdos, a 

                                                           
35 Ver apêndice. 
36

 A descrição das atividades e conteúdos está no capítulo 4 desta dissertação.  
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liberdade e a emancipação das crianças para aprender e expressar as ideias e 

conhecimentos durante a aula.  Também observamos a maneira de criar problemas e 

resolvê-los com os alunos, tanto individualmente quanto em grupo, sobretudo com 

relação a determinado conteúdo.  

Além disso, estávamos interessados em observar como o professor 

contextualizou o conteúdo em relação ao cotidiano, para que aquele se tornasse 

inteligível para os alunos e fosse passível de desenvolvimento no seu dia-a-dia. 

Concordamos com Angrosini (2009, p. 19), ao afirmar que:  

 
 
Os funcionalistas abordam a etnografia como se ela fosse um 
exercício puramente empírico. Os comportamentos, crenças e práticas 
das pessoas são considerados fatos sociais reais; eles são “dados” que 
devem ser coletados com objetividade por pesquisador com um 
mínimo de interpretação.  
 

 
Com esses auxílios, procuramos entender as dificuldades, obstáculos e desafios 

encarados tanto da parte do docente quanto do discente.  Tencionamos que, no futuro, 

quiçá a médio prazo, o governo, através do Ministério da Educação, considere como um 

problema acadêmico do país a precariedade do ensino e supere tal conjuntura na 

educação de amanhã.  As dificuldades, os obstáculos e desafios serão citados no tópico 

Resultados deste capítulo.   

 

4.4 Análise dos dados da pesquisa 

 

Todos os pesquisadores, após coletar os dados, precisam analisá-los, para atingir 

a meta final da pesquisa. Nesta pesquisa em particular, analisamos dados coletados 

através da observação na sala de aula e aplicação de questionários. Para fortalecer esses 

dados, dialogamos com os professores em tétum no tempo de lazer, sem gravação.  

Analisamos dezenove tabelas de observação da aula de três professores, embora 

muitas delas tenham sido analisadas mediante a mesma apreciação, porque o docente 

ministrou o mesmo conteúdo, com mesma atividade; apenas mudou o número nos 

exercícios, mas sempre empreendeu o mesmo trabalho. Analisamos cada ponto 

interessante em relação à opção marcada na tabela. Já no questionário37, analisamos 

treze respostas de dezesseis participantes. Na verdade, na pesquisa qualitativa, não há 

                                                           
37 A análise dos questionários está presente no capítulo 5 dessa dissertação. 
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apenas dados qualitativos, mas também se utilizam dados quantitativos, conforme será 

mostrado no capítulo 5, para enfatizar nossa observação e análise, embora não em 

percentual.  

Analisamos o resultado da observação em sala de aula através dos itens 

assinalados dentre as três alternativas possíveis para a investigação dos pontos dispostos 

na tabela de observação38. Eis aqui a tabela referente à análise do resultado da 

observação direta nas aulas de Matemática e Ciências Físicas Naturais (CFN), 

ministradas pelos três professores colaboradores em sete turmas, nomeadamente de duas 

turmas do 7º ano, três turmas do 8º ano e duas turmas do 9º ano. No momento da 

observação, o pesquisador, de posse da referida tabela, registrava neste instrumento as 

informações a respeito da prática docente dos colaboradores. Em seguida, foram feitas 

as percentagens de cada observação individualmente, além da percentagem total, ambas 

calculadas a partir das seguintes equações:  

Para saber a percentagem de cada aula, utilizamos a expressão:  

 

P = 
�
��  

Onde:  

P = percentagem em cada aula  

O = opções marcadas 

PI = pontos interessantes 

 

Para calcular a percentagem total de cada ano de escolaridade, utilizamos a 

equação: 

 

Pt = 
��
�� 

Onde:  

Pt  = percentagem total 

�P = a soma das percentagens de toda aula 

�n = número total da observação de uma classe  

A tabela do resultado da análise da observação direta em sala de aula está em apêndice. 
Para analisar da forma mais acurada possível os obstáculos e dificuldades 

enfrentados pelos professores de Matemática e Ciências Físicas Naturais no lócus da 
                                                           
38 Ver apêndice.  
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pesquisa, elaboramos também os gráficos referentes a cada docente em cada classe e 

calculamos, ainda, a percentagem total de toda aula, para estabelecer um perfil da 

docência, com vistas a auxiliar o governo do Timor-Leste na tarefa de recrutamento de 

futuros professores de Matemática e CFN para atuar no 3º ciclo do ensino básico.  

Segundo a observação e a análise que realisamos, a partir dos dados 

disponibilizados na tabela do resultado de análise em anexo, foram identificados quatro 

fatores relevantes, organizados sob a forma de gráficos. Estes fatores são: 

1. Base do conhecimento científico e empírico do professor: neste caso, as 

dificuldades observadas na prática estabeleciam uma grande relação com a 

alfabetização e a habilitação do docente. 

2. Experiência do trabalho docente: quanto mais experiente era o professor, 

mais atraente se tornava a aula ministrada, ou seja, o profissional recebia 

uma maior atenção dos alunos durante a explicação, pois ele dominava o 

conteúdo apresentado.  

3. Curiosidade e vontade do professor para aprender antes de lecionar, ou seja, 

a importância do planejamento: nesse sentido, além de mobilizar outras 

referências para complementar as informações do manual escolar, cabe ao 

professor também buscar solucionar problemas com outros professores da 

mesma disciplina, além de tentar resolver problemas matemáticos com os 

alunos na sala de aula e não apenas mostrar a resposta a eles no quadro.   

4. Criatividade do professor: espera-se que o docente seja capaz de criar 

atividades mais próximas da vivência dos alunos, ou seja, contextualização 

do conteúdo para que eles possam compreender melhor.  

Seguem-se os cinco gráficos apresentando a percentagem total de cada professor 

e disciplina. Sempre que marcada pela cor amarela significava que o professor fez o que 

o pesquisador esperava; raramente com a cor azul significava que a prática não havia 

sido realizada conforme o pesquisador esperava e nunca pintada com a cor vermelho 

indicava que o professor não havia aplicado o que pesquisador citou na tabela.  

 



 

GRÁFICO 01: Professor de Matemática do 9º ano.

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador.

 

 

 

GRÁFICO 02: Professor de Matemática do 8º ano.

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador.
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GRÁFICO 01: Professor de Matemática do 9º ano. 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador. 

GRÁFICO 02: Professor de Matemática do 8º ano. 

Gráfico elaborado pelo pesquisador.  
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GRÁFICO 03: Professor de Ciências Físicas Naturais do 8º ano. 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador 

 

 
 
 

GRÁFICO 04: Professor de Matemática do 7º ano. 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador 
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GRÁFICO 05: Professor de Ciências Físicas Naturais do 7º ano. 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador. 

 

Esses cinco gráficos mostram que a opção nunca surgiu mais vezes na aula de 

Matemática e Ciências Físicas Naturais nos 7º e 8º anos de escolaridade. Esses dados 

revelam que o Governo do Timor-Leste precisa formar melhor os professores das 

referidas disciplinas, para que eles disponham de conhecimento suficiente na área que 

lecionam, com vistas ao aporte da habilidade do bacharelado e ao nível do curso feito 

pelo professor. Isto porque, do ponto de vista administrativo, é provável que o docente 

esteja atuando em uma área diferente daquela na qual obteve formação. Com relação 

aos fatores que influenciam a apresentação de uma boa aula, segue a nossa análise no 

próximo item. 

 

4.5 Resultado da análise 

 

Baseamos nossa análise nos dados coletados durante um trimestre. Através das 

observações, dos questionários e do diálogo com os professores, analisamos cada um 

como descrito anteriormente, tomando uma dimensão simples e real, sem inventar, 

principalmente no que concerne às dificuldades enfrentadas no processo de ensino-

aprendizagem no Timor-Leste. Eis algumas delas:  

1. A Língua Portuguesa: o fator desta língua é crucial, pois o governo impõe a 

utilização deste idioma na sala de aula, os livros didáticos são todos em 

português, mas os professores de Matemática e Física não dominam o idioma 
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por carência de vocabulário. Esse ponto dificulta aos professores ministrarem 

boas aulas, e faz com que usem um método inadequado, criando obstáculos para 

os alunos acompanharem a explicação do docente. 

2. Professor conteudista: os professores da disciplina não procuraram exemplos ou 

exercícios simples para que os alunos pudessem compreender melhor, mas 

sempre repetiam o mesmo exemplo três ou quatro vezes na sua explicação.  

3. Falta de interação professor-aluno no desenvolvimento do conteúdo: durante 19 

observações, constatamos que poucas vezes o professor criou grupos para 

discutir o conteúdo. Na maioria das ocasiões, ele explicava a matéria e os alunos 

escutavam. Por vezes, o professor até resolveu os cálculos sozinho no quadro, 

para que as crianças copiassem o conteúdo ao término da explicação.  

4. Falta de curiosidade: o professor não fez discussão entre os colegas para sanar 

eventuais dúvidas acerca do conteúdo ministrado. Esse ponto ocorreu também 

por parte dos alunos, pois eles nunca procuraram outras fontes para entender 

melhor o conteúdo ensinado pelo docente. 

5. Faltam de motivação, inovação e criatividade: o professor precisam ser criativos 

para simplificar os exemplos e exercícios de Timor-Leste para a sala de aula, 

contextualizado e trazendo a realidade local para que as crianças possam 

compreender melhor.  

6. Falta conhecimento suficiente para aporte na apresentação dos conteúdos: isto 

porque se ensinava sem uma base sólida do conhecimento do tema referido. Isto 

em parte se explica pelo fato de o docente haver concluído os seus estudos em 

outra área ou especialidade, como, por exemplo, Economia, e se ver convocado 

pelo governo a ministrar aulas de Matemática ou Física. Ou seja, o profissional 

não é colocado no seu lugar certo (the right man on the right place).  
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5. A OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DA PRÁTICA DOS PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS FÍSICAS NATURAIS (CFN) 

Na Escola Básica Central (EBC) Bere Mano Memo, havia dois professores de 

Matemática e um de CFN. Eles eram os colaboradores principais da pesquisa durante 

um trimestre, a partir do início de janeiro até março de 2014. As colaborações deles 

foram muito importantes para a realização da pesquisa, no intuito de investigar, ainda 

quais as dificuldades e obstáculos enfrentados pelos docentes das referidas disciplinas 

no Ensino Básico do Timor-Leste.  

Nossa observação nas aulas de Matemática e CFN dividiu-se em três grupos: 7º, 

8º e 9º ano de escolaridade. Para que a observação tivesse um enfoque maior ou mesmo 

para não desestruturasse o trabalho, preparamos uma tabela de observação de aula39.  

O trabalho se dividiu em sete fases, das quais serão apontados alguns pontos 

interessantes. A tabela era composta de questões objetivas, como forma de pontuar a 

observação docente através de três alternativas possíveis: sempre, raramente e nunca. A 

opção “sempre” era selecionada quando o professor agia conforme as expectativas do 

pesquisador; a opção “raramente” significava um agir docente adequado, porém não 

direcionado, ou seja, pouco claro; e a opção “nunca” significava que o professor não 

agia conforme as expectativas do pesquisador. 

 
Há dois professores de Matemática nesta escola, havendo entre eles diferença de 

faixa etária, experiência de trabalho, habilitação literária e área específica estudada. O 

professor experiente foi denominado (P1), enquanto o que estava no início da carreira 

era (P2). O professor (P1) lecionava a alunos do 9º ano e (P2) tinha duas classes 

(séries), o 7º e o 8º ano. O docente mais experiente havia concluído o seu bacharelado 

em Matemática; já o iniciante fez um curso que equivale ao bacharelado sem área 

específica, ou seja, no geral, o curso oferecido pelo governo através do projeto de 

capacitação dos professores por meio do Ministério da Educação do Timor-Leste. 

 

5. 1 Primeiro Grupo 9º ano de escolaridade 

O primeiro grupo de observação era composto pelo professor de 9º ano. O 

pesquisador conseguiu observar apenas o trabalho de um professor de Matemática, pois 

na época desta observação ainda não se fazia presente o professor de CFN. Como a 

                                                           
39 Consultar apêndices. 
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escola não dispunha de professor de Física, o diretor interino estava negociando com 

um professor da Escola Filial de Saburai (professor bacharelado em Física) para 

desempenhar a tarefa; contudo, ele ainda não havia assumido a vaga. O professor de 

Matemática foi denominado de (P1). Tratava-se de um professor experiente, que 

trabalhava há mais de 20 anos. Ele havia concluído o curso de bacharelato em 

Matemática no ano de 2007 e se graduou na UNTL (Universidade Nacional Timor 

Lorosae) em 4 de janeiro de 2009. 

O pesquisador passou um período de quatro dias de observação do trabalho 

desse professor, nas turmas de 9º ano A e B, comparecendo duas vezes em cada turma, 

cujas aulas versavam sobre conteúdos diferentes. A observação das atividades de sala de 

aula se deu conforme a sequência a seguir. 

 
 Observação do primeiro dia:  

No primeiro dia, a observação se realizou na turma de 9º ano B durante 90 

minutos. O tema da aula foi Áreas e Volume de Sólidos, com o subtema Estudo do 

Cubo, conforme denotam as seguintes descrições.  

 
Descrição das atividades na sala de aula 

O professor iniciou a aula com a apresentação do novo horário letivo e informou 

aos alunos qual seria o livro didático que iria utilizar nas aulas de Matemática. 

Após isso, o professor começou a fazer a correção do exercício referente à aula 

anterior, chamando alguns alunos para resolverem os problemas no quadro e corrigir em 

conjunto com os outros alunos, reservando o tempo necessário para que os discentes 

tomassem nota nos cadernos. 

O professor apresentou o tópico de modo a escrever o título da aula no quadro, a 

saber: ÁREA E VOLUME DE SÓLIDOS, com o sub-tópico Estudo do Cubo.  

Antes de explicar o conteúdo, o professor apresentou a definição de cubo aos 

alunos e eles anotaram nos cadernos. Em seguida, pediu aos alunos que informassem as 

palavras novas do vocabulário requerido pelo conteúdo, para que fossem fornecidos os 

seus significados. 

O professor desenhou um cubo no quadro, e depois aguardou que os alunos 

tomassem nota das informações. Logo após, explicou os conceitos de arestas, faces e 

vértices, mostrando a figura de um cubo e explicando novamente a figura, desta vez 
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indicando as 12 arestas, 6 faces e 8 vértices do cubo. Antes disso, o professor verificou 

e corrigiu o desenho dos alunos nos cadernos, e constatou que, na verdade, alguns 

haviam desenhado não um cubo, mas um paralelepípedo.  

A figura 8 contém o desenho do cubo, seguida das explicações que o professor 

disponibilizou no quadro para a apreciação dos alunos: 

 

FIGURA 08: A explicação do conteúdo referente ao cubo anotada no quadro-negro. 

 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador. 

 

O professor apresentou a fórmula do volume do cubo aos alunos, acrescida das 

seguintes informações: 

Pb   = 4 . a 

Ab  = a2 

Al   = 4 . a2 

At  = 6 . a2 

V   = a3 

Observação: 

Pb  = perímetro da base em centímetros. 
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Ab = área da base em centímetros quadrados 

Al = área lateral em centímetros quadrados 

At = área total em centímetros quadrados 

V = volume em centímetros cúbicos  

a  = aresta 

O docente explicou a fórmula, utilizando uma figura para mostrar aos alunos as 

bases, as laterais e o volume do cubo. Em seguida, forneceu exemplos e ministrou 

exercício cuja questão transcrevemos abaixo:  

                                                 FIGURA 09: Cubo 

 

 

 

                                                 9 cm 

                                Fonte: Criado pessoal do pesquisador. 
 

A aresta é 9 cm, determine: 

a. Pb 

b. Ab 

c. Al 

d. At 

e. V 

Além de utilizar a fórmula para calcular o volume, o professor mostrou a figura 

do cubo, que era feita a partir de uma caixa de papelão, e abriu uma face da caixa para 

evidenciar o volume do cubo. 

Logo após esse procedimento, o professor ministrou um exercício um pouco 

diferente do anterior, nos seguintes termos: 

Área total de um cubo é 600 cm2, determine o volume de um cubo! 

Antes de os alunos resolverem este exercício, o professor explicou como se daria 

o processo de resolução do referido exercício, e, no final, os alunos conseguiram 
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respondê-lo sozinhos. Para fomentar uma melhor compreensão do conteúdo por parte 

dos alunos, o professor ministrou mais exercícios, e, para concluir a aula, determinou 

mais alguns exercícios como tarefa de casa40. 

 
Material didático:  

Além do livro didático, foram utilizados quadro, giz e a figura do cubo. 

 
Análise 

O pesquisador fez sua análise da observação de aula com base nas perguntas que 

constavam na tabela. Havia sete perguntas acerca da observação do trabalho docente, a 

partir das quais surgiram 21 (vinte e um) pontos interessantes.  

A primeira pergunta era sobre a interação entre professor, alunos e conteúdos. A 

partir desse questionamento, foi possível delimitar cinco pontos interessantes. São eles: 

1. O conteúdo é adequado às necessidades de aprendizagem da turma? Neste 

ponto, selecionamos a opção “sempre”, pois o conteúdo ministrado é um tema 

muito relevante para a faixa etária dos alunos, entre 14 e 15 anos, fornecendo a 

base para se aprender Matemática em outro conteúdo do nível secundário ou 

mesmo do nível superior. 

2. As atividades propostas são desafiadoras e proveitosas para todos os alunos ou 

para alguns foi muito fácil, enquanto, para outros, muito difícil? Neste caso, 

consideramos que as atividades propostas foram desafiadoras e proveitosas, 

porque as crianças estavam animadas quando o professor apresentou o tema, 

embora alguns alunos tenham apresentado dificuldade em entender a explicação 

fornecida. Contudo, mesmo assim, no final da aula, eles conseguiram resolver os 

problemas da tarefa para casa sozinhos.   

3. Há a retomada de conhecimento trabalhado em aulas anteriores como um ponto 

de partida para facilitar novas aprendizagens? Sim, visto que alguns alunos 

compreenderam facilmente a explicação do professor. 

4. Os recursos utilizados são adequados ao conteúdo? Selecionamos a opção 

“sempre” da tabela para este item, pois o professor utilizou material didático 

                                                           
40 No Timor-Leste, as tarefas de casa são conhecidas como TPC (trabalho para casa). 
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adequado, como livro didático e figura para explicar a área e o volume de 

sólidos de um cubo.  

5. Como está organizado o tempo da aula? Foram reservados períodos de duração 

suficientes para os alunos fazerem anotações, exporem as dúvidas, debaterem e 

resolverem problemas? Neste ponto, selecionamos a opção “raramente”, porque 

apesar de o tempo ter sido organizado para que os alunos fizessem anotações, 

eles não expuseram as suas dúvidas nem debateram o conhecimento novo entre 

eles mesmos e com o professor. 

Na segunda pergunta da tabela, sobre a interação entre professor e alunos, foi 

possível depreender seis pontos interessantes, a saber:  

1. Os objetivos de aprendizagem de curto e longo prazo dos conteúdos em questão 

estão claros para a turma? Neste ponto, consideramos a opção “raramente”, em 

virtude de o professor lecionar sem plano de aula, embora a sua explicação das 

atividades tenha sido bem organizada.  

2. As propostas foram entendidas por todos? Selecionamos a opção “raramente”, 

visto que alguns alunos que ainda tinham dificuldade em compreender o 

conteúdo ao término da atividade conseguiram fazê-lo. 

3. As intervenções são feitas no momento certo e contêm informações que ajudam 

os alunos a refletir? consideramos a opção “raramente”, pois nenhum aluno 

apresentou a sua dificuldade para que o professor pudesse fazer a devida 

intervenção e ajudar os alunos a refletir. 

4. O professor aguarda os alunos terminarem o raciocínio ou demonstra ansiedade 

para dar as respostas finais?  O professor aguardou os alunos concluírem a 

resolução do exercício designado pelo professor (cerca de 5 a 10 minutos) e 

depois indicou alunos para resolver o exercício no quadro. 

5. As hipóteses e os erros que surgem são levados em consideração para a 

elaboração de novos problemas? selecionamos a opção “nunca”, pois os alunos 

não verbalizaram nenhuma hipótese e nenhum erro se observou nesta aula, para 

que eles pudessem ser considerados como elaboração de um novo problema.  

6. As dúvidas individuais são socializadas e usadas como oportunidades de 

aprendizagem para toda a turma? Sim, o professor utilizou buscou explicar a 

todos quando alguns alunos fizeram perguntas ou apresentaram a sua dúvida. 
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A terceira pergunta da tabela, sobre a interação dos alunos com os colegas, 

revelou três pontos interessantes: 

1. Os alunos se sentem à vontade para colocar suas hipóteses e opiniões na 

discussão?  

2. Nas atividades em dupla ou em grupo, há uma troca produtiva entre os alunos? 

3. Os alunos escutam uns aos outros? 

Com relação a estas perguntas, para responder a todas elas, selecionamos a 

opção “nunca”, pois, na realidade, não houve discussão entre os discentes, seja 

em dupla ou em grupo. 

Na quarta pergunta, sobre como usar adequadamente os materiais didático-

pedagógicos, três pontos se mostraram dignos de nota, a saber: 

1. Os materiais pedagógicos precisam ser adequados ao conteúdo? Sim, para 

facilitar a aprendizagem dos alunos, necessita-se de material pedagógico mais 

adequado. 

2. Os materiais foram utilizados nos momentos certos e têm qualidade técnica? 

Para a educação de um país novo tal como o Timor-Leste, uma caixa quadrada 

para explicar a área e o volume de um cubo é suficiente, ou seja, houve 

qualidade técnica para que os alunos pudessem compreender bem os elementos 

do cubo.  

3. Com relação aos recursos tecnológicos, é sempre recomendável testá-los antes 

da aula? selecionamos a opção “nunca”, porque o professor não utilizou este tipo 

de recurso em seu trabalho. 

Na quinta pergunta da tabela, sobre a busca de clareza e objetividade na 

explicação dos conteúdos ministrados, só foi revelado um ponto interessante: durante a 

aula, os alunos tomavam notas do que o professor falava para, posteriormente, discutir a 

clareza e a pertinência das propostas. selecionamos a opção “raramente” para este 

ponto, pois a maioria dos alunos só escuta e não aponta o que o professor está a 

explicando. De vez em quando, eles perguntam algo na hora de fazer os exercícios. 

Na sexta pergunta da tabela, sobre fazer do erro uma oportunidade de avançar, 

ressalta-se um ponto interessante: durante a aula, o professor anotou os erros e as 

dúvidas dos alunos. Com relação a se o professor conseguia fazer com que as 

dificuldades individuais fossem oportunidades de avanço para todo o grupo, 
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selecionamos a opção “raramente”, pois os alunos não registraram erros, tanto durante a 

explicação quanto na resolução do exercício. 

Na última pergunta da tabela, com relação à situação de cada grupo, houve um 

ponto interessante. Na organização da aula e do conteúdo, o professor nunca dispôs os 

alunos em círculo, em duplas, trios ou quartetos, pois todas as atividades na sala foram 

feitas individualmente.  

No final da tabela, havia um espaço a ser preenchido caso houvesse alguns 

pontos interessantes que surgissem na observação. Porém, nesta aula em particular, não 

houve dados novos que extrapolassem os pontos previstos no referido instrumento. 

 

Observação do segundo dia 

 
No segundo dia, a observação se realizou ainda na turma B, com a mesma 

duração da primeira aula. O tema da aula foi Áreas e Volume de Sólidos, com o 

subtema Estudo do Cilindro, conforme denotam as seguintes descrições.  

 
Descrição das atividades na sala de aula 

 
O professor iniciou a aula através da organização dos procedimentos, enquanto 

conversava com os alunos sobre a lição da semana passada. Após isto, desenhou a 

figura cilíndrica no quadro, cujo desenho é o seguinte: 

 

                                             FIGURA 10: Cilindro  

 

 

                                              h 

 

                                                                b 

                                    Fonte: Desenho elaborado pelo pesquisador. 
 

Em seguida, o professor mostrou uma lata cilíndrica. Explicou o formato da lata 

e perguntou aos alunos sobre as três faces, duas arestas e zero vértice. Perguntou então 

qual a forma de base do cilindro. E os alunos responderam que a base é redonda ou 

circular. 
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O professor relembrou aos alunos sobre a maneira de calcular o comprimento ou 

perímetro de um círculo. Perguntou quem se lembrava da fórmula para calcular o 

perímetro da base de um cilindro. Ninguém respondeu; ao que parece, não se 

lembravam. Então, o professor apresentou a fórmula do perímetro de base do cilindro, a 

saber: Pb = 2� . r 

Posteriormente, o professor apresentou outra fórmula para calcular a área de um 

círculo: a área lateral, a área total e o volume do cilindro, respetivamente. 

 

Ac =  � . r2 

Al = Pb . h 

At= Al + (2.Ab) 

V= Ab . h 

O professor explicou que 3,14 era o valor de � mais utilizado na Matemática no 

mundo, embora ainda tenha outro valor, que é 22/7. Pode-se utilizar este valor quando o 

raio é igual a 7 ou múltiplo de 7. 

Feito isto, o professor apresentou um exemplo da referida equação e resolveu 

problemas juntamente com os alunos. O exemplo foi o seguinte: 

 

                             FIGURA 11: Cilindro 

                     

                                                               h= 10 cm 

 

                                           

                                       p = 4 cm 

                      Fonte: Desenho elaborado pelo pesquisador. 
 

Calcule a área da base, a área lateral, a área total e volume da figura acima41! 

 

                                                           
41

 optamos por manter a grafia original do professor colaborador nas questões dos exercícios ministrados 
em sala de aula. 
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O professor reservou alguns minutos para os alunos resolverem sozinha a 

equação, mas a maioria não conseguiu fazê-lo. Em virtude disto, o docente os auxiliou 

na consecução da tarefa, fazendo no quadro os seguintes cálculos:  

Solução:  

Pb = 2� . r 

4   = 2 . 3,14. r 

4 = 6,28r 

r = 


�,�� 

r = 0,64 cm.  

 

Ac =  � . r2 

Ac =  3,14 . 0,642 

Ac =  3,14 . 0,4096 

Ac =  1,3 cm2 

 
Al = Pb . h 

Al = 4 . 10 

Al = 40 cm2 

 
At= Al + (2.Ab) 

At= 40 + (2.1,3) 

At= 40 +  2,6 

At= 42,6 cm2 

 
V= Ab . h 

V= 1,3 . 10 

V= 13 cm2 

Depois de fazer o exemplo, o professor formou oito grupos, cada um sendo 

composto por seis pessoas. O objetivo do grupo era promover a resolução coletiva dos 
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exercícios, para que os alunos pudessem conversar e tirar eventuais dúvidas entre eles. 

Contudo, alguns ainda demonstraram dificuldades em expressar a sua ideia. Durante a 

discussão, o professor observou cada grupo e orientou os alunos para resolverem o 

exercício com a colaboração dos colegas. 

Após a discussão, o professor chamou o representante de cada grupo para 

responder as questões do exercício no quadro. Alguns cometeram erros nos cálculos, o 

que levou o docente a apontar outro grupo para resolver a referida questão. Durante esta 

etapa da aula, o professor apenas orientou os alunos para trabalhar em adequadamente, 

enquanto os estudantes resolveram sozinhos, valendo-se do próprio raciocínio 

matemático que já dominavam.  

O professor explicou a maneira de responder as perguntas do exercício, 

delimitando o valor do �, ainda que todos os discentes já soubessem o valor dele. Por 

exemplo: 

 
Um cilindro tem o raio igual a 4 cm. Calcule a área de base! 

A solução:  

Ab = � . r2 

Ab = � . 42 

Ab = � . 16 

Ab = 16 � Cm2  

 

Depois disso, o professor ministrou outro exemplo, no qual o valor de � é 
��
� . Eis 

a questão: 

 

Num cilindro reto, o raio da base mede 7 cm e a altura é 10 cm, determine: 

1. Área da base 

2. Área lateral 

Resposta: 

1. Ab = 
��
�  . 72 

Ab = 22 � 7 
Ab = 154 Cm2 
 

2. Al = Pb . h 
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Como os alunos não dispunham do valor do Pb, eles tiveram de procurar 
primeiro o valor dele. Então: 
 
Pb = 2 � r 

Pb = 2 
��
�  7 

Pb = 44 cm 
O valor do Al é: 
Al = Pb . h 
Al = 44 . 10 
Al = 440 cm2 

 

Material didático:  

Além do livro didático, foram utilizados quadro, giz e a figura do cilindro (lata). 

 

Análise 

Utilizamos o mesmo instrumento e a mesma maneira de análise da primeira 

observação. Em relação à aula no segundo dia, tecemos as seguintes considerações:  

No tocante à primeira pergunta, sobre a interação entre professor, alunos e 

conteúdos, houve cinco pontos interessantes que analisamos, seguindo o mesmo 

procedimento da primeira aula observada, ou seja, não foram constatadas inadequações 

neste parâmetro.  

Quanto à segunda pergunta, sobre a interação entre professor e alunos, foi 

possível depreender seis pontos interessantes, a saber:  

1. Os objetivos de aprendizagem de curto e longo prazo dos conteúdos em questão 

estão claros para a turma? Neste ponto, consideramos a opção “sempre”, porque 

o professor já ministrou a aula baseada numa sequência didática, e, na verdade, a 

sua explicação foi clara e as atividades bem organizadas.  

2. As propostas foram entendidas por todos? consideramos a opção “sempre”, pois 

a maioria dos alunos entendeu a explicação do professor facilmente. 

3. As intervenções foram feitas no momento certo e contêm informações que 

ajudam os alunos a refletir? consideramos a opção “raramente”, pois nenhum 

aluno apresentou a sua dificuldade para que o professor pudesse fazer a devida 

intervenção e ajudar os alunos a refletir. 
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4. O professor aguarda os alunos terminarem o raciocínio ou demonstra ansiedade 

para dar as respostas finais? consideramos a opção “sempre”, porque o professor 

aguardou alguns minutos para que os alunos concluíssem o exercício, valendo-se 

do próprio raciocínio, e depois solicitou a resolução das questões no quadro, 

envolvendo os alunos na tarefa de aprender. 

5. As hipóteses e os erros que surgem são levados em consideração para a 

elaboração de novos problemas? Neste ponto, consideramos a opção “sempre”, 

pois houve um aluno que cometeu erros nos cálculos quando foi chamado ao 

quadro, e, graças à intervenção do professor, os discentes descobriram o motivo 

dos erros presentes na sua resposta.  

6. As dúvidas individuais são socializadas e usadas como oportunidades de 

aprendizagem para toda a turma? Sim, o professor utilizou uma maneira de 

explicar a todos quando surgiu erro nos cálculos de um aluno, tal como se 

verificou no ponto cinco. 

A terceira pergunta da tabela, sobre a interação dos alunos com os colegas, 

revelou três pontos interessantes: 

1. Os alunos se sentem à vontade para colocar suas hipóteses e opiniões na 

discussão?  

2. Nas atividades em dupla ou em grupo, há uma troca produtiva entre os alunos? 

3. Os alunos escutam uns aos outros? 

Nestas perguntas, consideramos a opção “raramente”, pois o professor formou 

grupos após explicar o conteúdo, havendo pouca discussão entre os discentes durante a 

resolução do problema. Além disso, alguns membros do grupo não estavam ativos 

durante a atividade. 

Na quarta pergunta, sobre como usar adequadamente os materiais didático-

pedagógicos, houve três pontos interessantes a considerar, e analisamos da mesma 

forma da aula anterior, pois colocamos o mesmo sinal na tabela utilizada. 

Na quinta pergunta, sobre a busca de clareza e objetividade, houve apenas um 

ponto interessante. Assim como se verificou na primeira análise, durante a aula, não 

foram feitas propostas ou maiores discussões do conteúdo por parte do professor. Os 

alunos tomaram nota das falas do professor em seus cadernos, como forma de facilitar a 

aprendizagem.  

A sexta pergunta, sobre fazer do erro uma oportunidade de avançar, revelou um 

ponto a se considerar. Ao longo da aula, verificamos que os alunos corrigiam os erros 
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cometidos durante a resolução do exercício, mas não discutiam os motivos que levaram 

ao erro. O professor, por sua vez, também não aproveitou oportunidades de fazer com 

que as dificuldades individuais dos alunos se tornassem oportunidades de avanço para 

todo o grupo. Por esse motivo, consideramos a opção “raramente” na tabela. 

A última pergunta da tabela, sobre a disposição da turma conforme a situação 

apresentada, trouxe um ponto relevante para a investigação: quanto à organização da 

sala e ao conteúdo, o professor, após concluir as explicações, formou grupos compostos 

por 5 ou 6 alunos para a resolução do exercício, motivo pelo qual o pesquisador 

considerou a opção “sempre” do referido instrumento.  

No final da tabela, anotamos que o professor apresentou os conteúdos em 

português, desde o início até o final da aula, embora ainda mescle português com tétum 

para que os discentes pudessem compreender melhor. registramos ainda que os alunos 

já tentavam escrever algumas palavras novas durante a fala do professor, perguntando 

em seguida o significado delas.  

 

Observação do terceiro dia 

O terceiro dia de observação se realizou na turma de 9º ano A durante 90 

minutos. O tema da aula foi Áreas e Volume de Sólidos, com o subtema Estudo do 

Cilindro, conforme denotam as seguintes descrições.  

 
Descrição das atividades na sala de aula 
 

Para começar a aula, o professor chamou o representante de cada grupo de 

alunos para resolver o exercício no quadro sobre prisma quadrangular. Perguntou então 

à turma se a resposta do colega estava certa ou errada. Caso a resposta estivesse errada, 

o grupo faria a discussão do erro para então refazer os cálculos para obter a resposta 

correta. A partir desta atividade, concluímos que alguns alunos não foram ativos na 

discussão porque não obtiveram êxito em responder o exercício, não conseguindo ler 

adequadamente os números da casa dos milhares.  

Após resolveram juntos o problema da aula anterior, o professor retomou a 

organização original da sala, com as carteiras em fila. No início da aula, para a 

resolução do exercício, havia-se disposto as carteiras em círculos, cada círculo 

correspondendo a um grupo de alunos.  
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O professor continuou a aula, desta vez com novo conteúdo, a saber: estudo do 

cilindro. Iniciou a explicação desenhando a figura cilíndrica no quadro, completada com 

seu perímetro, conforme mostra a figura 12: 

 

                                              FIGURA 12: Cilindro 

 

 

 

                                                   h 

 

 

                                                                    b 

                                       Fonte: Desenho elaborado pelo pesquisador 

 

Depois disso, o professor fez uso de uma lata com forma cilíndrica e explicou 

que ela era composta por três faces e duas arestas, embora o cilindro não tivesse 

vértices. Após esta explicação, o professor apresentou a fórmula aos alunos para 

calcular o perímetro, a área lateral, a área da base, a área total e o volume do cilindro. O 

professor acrescentou o valor do �, que é 3,14. 

Para iniciar os exercícios, o professor formou grupos novamente, compostos por 

6 (seis) pessoas. Posteriormente, o professor orientou os alunos sobre como se discutir e 

resolver os problemas. Além disso, escolheu um representante para cada grupo, para 

apresentar a resolução do exercício no quadro. O exemplo é: r = 4 cm, com altura de 20 

cm. 

Solução: 

1. Pb = 2 . 3,14 . 4  

Pb = 25, 12 cm 

 

2. Ab= ��2 

Ab= 3,14 . 42 

Ab= 50,24 cm2 

 

p 
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3. Al = Pb . h 

Al = 25,12 . 20 

Al = 502,4 cm2 

 

4. At = Al + 2Ab 

At = 502,4 + 2. 50,24 

At = 602,88 cm2 

 

5. V = Ab . h 

V = 50,24 . 20 

V =  1004,8 cm3 

Depois de resolverem o primeiro exercício, o professor apresentou outro valor 

do �, equivalendo a 
��
� . Vale salientar que esse valor do � só é utilizado quando o valor 

do r é 7 ou múltiplo de 7. Em seguida, o professor ministrou o exemplo para utilizar o 

valor referido. Utilizou o mesmo exemplo da aula anterior na turma B. Havia pouca 

diferença no resultado final entre os dois valores do �; então, o professor solicitou para 

que os alunos utilizassem 3,14 como o valor do �, pois esse valor era conhecido no 

ensino da Matemática mundialmente.  

 

Material didático:  

Os materiais utilizados foram os mesmos da aula ministrada na turma B. 

Análise 

Utilizamos o mesmo instrumento e a mesma maneira de análise das duas 

observações anteriores. Em relação à aula do terceiro dia, tecemos as considerações, que 

seguem.  

 No tocante à interação observada entre o professor, os alunos e o conteúdo 

ministrado, os quatro primeiros pontos foram os mesmos apontados pela análise da 

primeira aula. Já para o quinto ponto, selecionamos a opção “sempre”, porque o 

professor deu um tempo suficiente para os alunos fazerem anotações e debaterem na 
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sobre como resolver o exercício. Mesmo no final da resolução, ele explicou a resposta 

novamente aos alunos, pois alguns não estavam atentos ao trabalho do grupo. 

Na segunda pergunta, sobre a interação entre professor e alunos, foi possível 

depreender seis pontos interessantes, a saber: 

1. Os objetivos de aprendizagem de curto e longo prazo dos conteúdos em questão 

estão claros para a turma? Neste ponto, consideramos a opção “sempre”, porque o 

professor já lecionou baseado num plano de aula. Na verdade, a sua explicação foi clara 

e as atividades bem organizadas.  

2. As propostas foram entendidas por todos? Consideramos a opção “sempre”, pois 

a maioria dos alunos entendeu a explicação do professor facilmente. 

3. As intervenções são feitas no momento certo e contêm informações que ajudam 

os alunos a refletir? Consideramos a opção “sempre”, pois houve um aluno que 

apresentou a sua dificuldade e o professor se valeu desta ocasião para explicar a todos 

de forma bem clara. 

 4. O professor aguarda os alunos terminarem o raciocínio ou demonstra ansiedade 

para dar as respostas finais? Consideramos a opção “sempre”, porque o professor 

aguardou os alunos terminarem o exercício com seu próprio raciocínio e depois 

solicitou aos alunos para fazerem os cálculos no quadro.  

5. As hipóteses e os erros que surgem são levados em consideração para a 

elaboração de novos problemas? Neste ponto, Consideramos a opção “sempre”, pois 

houve um aluno que calculou mal no quadro e, graças à intervenção do professor, os 

alunos descobriram por que a resposta não deu certo.   

6. As dúvidas individuais são socializadas e usadas como oportunidades de 

aprendizagem para toda a turma? Sim, o professor aproveitou as oportunidades de 

explicar o conteúdo a todos quando alguns alunos perguntaram ou apresentaram a sua 

dúvida. 

A terceira pergunta da tabela, sobre a interação dos alunos com os colegas, 

revelou três pontos interessantes: 

1. Os alunos se sentem à vontade para colocar suas hipóteses e opiniões na 

discussão?  

2. Nas atividades em dupla ou em grupo, há uma troca produtiva entre os alunos? 

3. Os alunos escutam uns aos outros? 

Nestas perguntas, consideramos a opção “sempre”, pois o professor formou 

grupos após explicar o conteúdo e ministrou um exercício para os alunos resolverem. 
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Além disso, houve a discussão entre eles durante a resolução do problema dado pelo 

professor, mesmo que as discussões tenham sido apenas sobre como fazer os exercícios. 

No tocante à quarta e quinta perguntas, sobre como usar adequadamente os 

materiais didático-pedagógicos e a busca de clareza e objetividade na explicação dos 

conteúdos ministrados, respetivamente, obtivemos a mesma análise da segunda 

observação. 

Na sexta pergunta da tabela, consideramos a opção “sempre”, pois o professor 

anotou os erros e as dúvidas dos alunos em relação à leitura do número pertencente à 

casa dos milhares, por exemplo, 116.372.624. Alguns alunos não conseguiram ler esse 

número e o professor, diante disto, ministrou quatro exercícios para explicar esse 

assunto. 

Já para a sétima pergunta, em relação à disposição da turma conforme a situação 

apresentada, consideramos a opção “sempre”, porque, depois de explicar, o professor 

solicitou que os alunos se organizassem em grupos, cada um contendo 5 ou 6 membros, 

para fazer os exercícios. No final, o professor indicou um representante diferente para 

cada grupo, com o intuito de apresentar os seus resultados no quadro.  

 

Observação do quarto dia 

 

No quarto dia, a observação se realizou na turma de 9º ano A, durante 90 

minutos. O tema da aula foi Áreas e Volume de Sólidos, com o subtema Estudo do 

Cone, conforme denotam as seguintes descrições.  

 

Descrição das atividades na sala de aula 

 

O professor iniciou a aula com a resolução do problema da aula anterior no 

quadro, sobre volume de um cilindro. A pergunta era: qual a altura do cilindro se tivesse 

volume de 1540 cm3 e o raio é 7 cm? Ele pediu para utilizar o valor do � como 
��
� .  

Os alunos resolveram o problema individualmente e a resposta foi a que segue: 

 

V = � r2 h 

1540 = 
��
�  . 72 . h 

1540 = 154h 
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r 

h 
g 

h = 
�� 
��  

h = 10 cm 

 

Após isso, o professor começou a desenhar um cone no quadro e deixou os 

alunos também copiarem no caderno. (figura 13).  

 

                                                FIGURA 13: Cone 

 

 

 

 

 

                          

                               Fonte: Desenho elaborado pelo pesquisador 

Onde:  

r = raio 

h = altura 

g = geratriz 

 

Logo após, o professor explicou sobre as caraterísticas do cone. Perguntou sobre 

os elementos do cone, a saber: uma face, um vértice e uma aresta. Feita a pergunta, o 

docente deixou os alunos descobrirem sozinhos as respostas esperadas. 

Em seguida, o professor criou a figura de um cone utilizando cordas e deixou os 

alunos mostrarem a face, a aresta e o vértice. Na sequência, o professor apresentou as 

fórmulas para calcular o perímetro da base, a área da base, a área lateral, a área total e o 

volume de um cone, respetivamente, desse modo: 

 

Pb = 2�� 

Ab = ��� 

Al = 
!"
�  x g ou pode ser    ��# 

At = Ab + Al 
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V = 
�
$ x � x r2 x h ou 

�
$ Ab x h 

 

Depois de apresentar as fórmulas aos alunos, o professor acrescentou também 

uma informação importante para deixar mais completa a fórmula anterior. 

 

#� = h2 + r2 

%� = g2 – r2  

�� = g2 – h2 

 

Em seguida, o professor ministrou o seguinte exemplo: 

Sabendo que a medida do raio de um cone é 12 cm e a altura é 16 cm, calcule: 

1. Pb  

2. Ab 

3. Al 

4. At 

5. V 

Solução: 

1. Pb = 2 x � x r  

Pb = 2 x 3,14 x 12 

Pb = 6,28 x 12 

Pb = 75,36 cm 

2. Ab = � x r2 

Ab = 3,14 x 122 

Ab =  3,14 x 144 

Ab = 452,16 cm2 

 

3. Al = 
�&
�  x g 

#� = 162 + 122 

              #� = 256 + 144 

              #� = 400 

             # = √400 
                    # = 20 
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Al = 
!"
�  x g 

Al = 
��,$�
�  x 20 

Al = 753,6 cm2 

 

4. At = Ab + Al 

At = 452,16 cm + 753,6 cm 

At = 1205,76 cm2 

 

5.  V = 
�
$ Ab x h 

V = 
�
$ 452,16 x 16 

V = 
�
$ x 7234,56 

V = 2411,52 cm3 

 

Após resolver o primeiro exemplo, o professor ofereceu mais exercícios e 

deixou os alunos responderem sozinhos. Durante essa ocasião, o professor aproveitou a 

dúvida dos alunos como referência para explicar o conteúdo a todos. Para terminar a 

aula, o docente ministrou um exercício para ser resolvido em casa. 

 

Material didático:  

Além do livro didático, foram utilizados quadro, giz e uma figura de cone. 

 

Análise 

Na primeira pergunta, sobre a interação entre professor, alunos e conteúdos, 

houve cinco pontos interessantes a considerar, e analisamos da mesma forma como 

procedemos na primeira aula observada, pois colocamos o mesmo sinal na tabela 

utilizada. Assim também ocorreu nas terceira e quarta perguntas.  

Já na segunda pergunta, empreendemos a análise conforme feito na terceira aula.  

Na quinta pergunta, em relação à busca de clareza e objetividade, fomos 

solicitados a denotar um ponto interessante durante a aula e anotar as falas do professor 

para posteriormente discutir a clareza e a pertinência das propostas. Nesta pergunta, 

consideramos a opção “nunca”, pois em nenhum momento vimos os alunos anotarem os 

comentários do professor e, até o final da aula, ninguém perguntou nada. Pelo que 
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observamos, isto pode ter acontecido por dois motivos: ou porque a explicação do 

professor foi compreensível, pois eles conseguiram responder sozinhos os exercícios, ou 

então os alunos preferiram não verbalizar suas dúvidas, permanecendo em silêncio.  

Na sexta pergunta, sobre fazer do erro uma oportunidade de avançar, 

consideramos a opção “sempre”, pois, durante a resolução individual do problema por 

parte dos alunos, o professor inspecionou o trabalho e anotou alguns erros nas respostas 

que estavam sendo atribuídas pelos discentes. Então, o docente aproveitou esta situação 

para fazer a explicação novamente, para que todos os aspectos dela fossem 

compreendidos. 

Já na última pergunta, sobre a disposição da turma conforme a situação 

apresentada, consideramos a opção “nunca”, pois o professor, nesta ocasião, não formou 

grupos de trabalho com os alunos. 

 

As dificuldades 

 

Segundo o que observamos, em relação ao trabalho do colaborador no primeiro 

grupo, percebemos, para ambas as turmas, A e B, do 9º ano, um aspecto rotineiro e até 

certo ponto previsível na metodologia de ensino adotada. Além disso, havia dificuldades 

durante o processo de ensino-aprendizagem. Essas dificuldades globais que foram 

destacadas na introdução, principalmente nos Desafios do desenvolvimento físico e 

intelectual na EBC Bere Mano Memo.  

Explicar as definições e fórmulas, mostrar as figuras para os alunos 

compreenderem melhor, logo, apresentar o exemplo e ministrar exercícios, são 

atividades repetidas pelo professor, pois o livro didático atotado era neste mesmo 

parâmetro. O material é usado apenas pelo docente como uma ilustração, porém o aluno 

não é um participante ativo.  

 

5.2. Segundo Grupo 8º ano de escolaridade 

Havia, no segundo grupo, professor de Matemática e de Ciências Físicas 

Naturais (CFN) disponíveis para a observação do pesquisador. Além disso, o professor 

da disciplina CFN também observou o nosso trabalho docente, como forma de 

preparação para a sua própria prática. Doravante, nós nos denominaremos de PP. O 

interesse do professor de CFN era saber como ensinar Física mantendo uma relação 
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com a Matemática, ou seja, como apresentar e explicar as equações e de que maneira 

resolver problemas físicos com o auxilio da matemática, isto porque ele é professor de 

Biologia e nunca aprendeu Física nem Matemática. Ele será denominado P3.  

No currículo do ensino básico do 3º ciclo em Timor-Leste, a disciplina CFN é 

composta por Física e Biologia. Tem como carga horária 5 (cinco) horas por semana, 

dentre as quais 3 (três) são dedicadas à Biologia e 2 (duas) para Física. Na aula de CFN, 

o professor apenas ministrou aulas de Biologia, ficando sob nossa responsabilidade as 

aulas de Física. 

O professor de Matemática será denominado P2. Ele iniciou a docência como 

voluntário, tendo curso de especialização em Economia, e não em Matemática. 

Posteriormente, por carência de professores, ele foi recrutado pelo governo em 2010 

para exercer esta função. Administrativamente, tratava-se de um professor com 

bacharelado equivalente, pois concluiu o seu curso complementar durante um ano, com 

foco na Língua Portuguesa.   

No segundo grupo, a observação começou com um professor de Matemática na 

turma de 8º ano, a partir de 30 de janeiro até 10 de fevereiro de 2014. O pesquisador 

realizou um total de 5 (cinco) observações de aulas desse professor, contemplando três 

turmas diferentes (A, B e C), sendo duas vezes nas turmas B e C e uma vez por semana 

na turma A.  

 

5.2.1 Aula de Matemática  

 

Observação da aula de Matemática do primeiro dia  

No primeiro dia, a observação se realizou na aula do professor da Matemática, 

na turma 8º ano B, durante 90 minutos. O tema da aula foi Equação de 1º Grau, com o 

subtema Duas Variáveis, conforme denotam as seguintes descrições.  

 

Descrição das atividades na sala de aula 

Inicialmente, o professor resolveu problemas da aula anterior (trabalho para 

casa) com os alunos no quadro.  Alguns alunos erraram os cálculos, ou seja, não 

entenderam bem a explicação na lição passada. Depois disso, o professor explicou 

novamente o conteúdo, para que as crianças pudessem compreendê-lo. 

Após a explicação, o professor ministrou cinco exercícios:  

1. X – 3y = 2 
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2. 3x + 2y = -7 

3. –x x -3y = 4 

4. 3x + 5 = 2y 

5. -4x + 2 = 5y 

Observamos que os alunos conseguiram responder corretamente os exercícios 

propósitos. 

 

Material didático: 

Além do livro didático, foram utilizados quadro e giz.  

 

Análise 

Analisamos a prática do professor seguindo uma tabela preparada como 

instrumento de pesquisa. A tabela utilizada foi semelhante àquela utilizada no trabalho 

com o primeiro grupo. A análise baseou-se nos pontos interessantes da tabela de 

observação.  

Na primeira pergunta, em relação à interação entre professor, alunos e 

conteúdos, nos três primeiros pontos, consideramos a opção “sempre”, porque o 

referido conteúdo foi pertinente para a aprendizagem dos alunos. A razão desta opção se 

deu em virtude de este conteúdo desafiar todos os alunos da turma. Além disso, o 

professor utilizou a explicação da aula anterior para começar novas aprendizagens. Já 

nos quarto e quinto pontos, o pesquisador considerou a opção “raramente”, pois o 

professor não fez uso de outras facilidades para que os alunos pudessem entender 

melhor a explicação, bem como não perguntou se eles tinham dúvidas nem criou meios 

para dialogar com as crianças. 

Na segunda pergunta, do primeiro até o quarto ponto, consideramos a opção 

“raramente”, pois o professor ministrou aula sem estar munido de um plano. A maior 

parte dos alunos desta turma não conseguiu entender bem o conteúdo e o professor não 

criou alternativas para os alunos refletirem. Após solicitar a resolução dos exercícios, o 

professor chamou um aluno e trabalhou com ele sozinho no quadro. Já com relação ao 

quinto e ao sexto ponto, consideramos a opção “nunca”, pois nenhuma hipótese surgiu 

durante esta aula. O professor inclusive nem procurou saber se os alunos tinham 

dúvidas no tocante à sua explicação. 



93 
 

Na terceira pergunta, quanto aos 3 (três) pontos interessantes, marcamos a opção  

“nunca”, pois o professor não criou grupos para discutir e fazer os exercícios. 

Na quarta pergunta, em relação a como usar adequadamente os materiais 

didático-pedagógicos, houve 3 (três) pontos interessantes a destacar, e, para eles, 

consideramos a opção “raramente”,  porque o conteúdo foi pertinente. 

Consequentemente, precisava-se de material didático adequado. Porém, o professor 

apenas utilizou o manual escolar como única fonte de informação.  

Na quinta pergunta, observamos que nenhum aluno anotou os comentários do 

professor para discutir na próxima etapa da aula, ou seja, nenhum deles buscou uma 

maior clareza posteriormente. 

Na sexta pergunta, observamos também que o professor não anotou as 

dificuldades dos alunos. Até não perguntou se eles haviam entendido todos os 

esclarecimentos após a sua explicação da matéria ou depois de apresentar o conteúdo.  

Na sétima pergunta, a nossa observação foi no sentido de constatar que o 

professor não organizou as crianças para sentarem em grupos ou em círculo durante 

toda a sua aula.  

 

Observação da aula de Matemática do segundo dia  

 

No segundo dia, a observação ocorreu em duas aulas seguidas com o mesmo 

professor nas turmas C e B durante 90 minutos em cada turma, na primeira e segunda 

aula, respetivamente. O tema foi Equação de 1º Grau, com o subtema Duas Variáveis. 

Para a turma B, esta foi uma aula de continuação daquela do dia anterior. Assim, o 

professor desempenhou a mesma atividade e ministrou o mesmo exercício para essas 

duas turmas, conforme denotam as seguintes descrições.  

 

Descrição das atividades na sala de aula 

 

O professor iniciou a aula com a resolução dos problemas do exercício para casa 

com os alunos no quadro.  Todos os que foram ao quadro deram a resposta certa, ou 

seja, eles compreenderam a maneira de resolver o problema em relação à matéria do dia 

anterior. observamos que os alunos, na verdade, memorizaram a maneira de fazer os 
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cálculos. Pôde-se constatar que o professor não explicou bem a maneira de como 

resolver o problema, pensando que esta era a única forma de solução possível.  

Após apresentar o conteúdo, o professor ministrou cinco exercícios, a saber: 

  

Determine a solução para todas as seguintes equações:  

1. -2x – y = 6 

2. 
�(
�  = 4t 

3. 4 (t-2) = 20 

4. 2a – 5 = b 

5. 3x + 2y = 8 

 

No final, os alunos conseguiram resolver corretamente os exercícios proposto.  

 

Material didático: 

O professor apenas utilizou o livro didático, quadro e giz. 

 

Análise 

Como essas duas turmas realizaram a mesma atividade e os mesmos exercícios, 

então consideramos a mesma opção na tabela, acarretando a mesma análise.  

Na primeira pergunta, os quatro primeiros pontos são os mesmos daqueles 

pontuados na análise da aula anterior. No quinto ponto, por sua vez, já alguns alunos 

expuseram as suas dúvidas ao professor. Neste ponto, consideramos a opção 

“raramente”, pois um aluno expressou a sua dúvida durante a resolução do problema no 

quadro, contudo, não houve debate; o professor apenas esclareceu a dúvida.  

Já da segunda até a sétima pergunta, consideramos a mesma análise daquela 

realizada no primeiro dia, pois o professor ministrou o mesmo conteúdo, a mesma 

atividade e o mesmo exercício.  

 

Observação da aula de Matemática do terceiro dia  

No terceiro dia, a observação se realizou na turma de 8º ano A, durante 90 

minutos. O tema da aula foi Equação de 1º Grau, com o subtema Duas Variáveis, 

conforme denotam a seguintes descrições. 
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Descrição das atividades na sala de aula 

 

O professor deu início à aula chamando os alunos para resolver problemas no 

quadro sobre equação do primeiro grau. A primeira aluna não conseguiu resolver, ou 

seja, ela não entendeu bem a lição passada. Em virtude disto, o professor designou 

outros alunos para realizarem a tarefa, e eles conseguiram desempenhá-la corretamente. 

Os problemas foram os seguintes: 

 

1. X – 3y = 0  

3 – 3y = 0 

3 – 3(1) = 0 

3 – 3 = 0 

2. 3x + 2y = 13 

3(3) + 2y = 13 

9 + 2Y = 13 

9 + 2(2) = 13 

9 + 4 = 13 

 

Quando surgiu a dúvida, ou o discente não conseguiu resolver algumas questões, 

o professor não deu a oportunidade de deixar os alunos resolverem os problemas 

sozinhos, mas sempre direcionou o trabalho dos alunos no sentido de conseguir obter as 

respostas corretas. Em outros termos, pode-se afirmar que o docente não utilizou a 

dúvida do aluno para explicar novamente o conteúdo a todos. Logo, a aula toda apenas 

foi dedicada à resolução de exercícios. Inclusive, alguns deles se mostraram 

desmotivados para participar desta aula e deixaram a sala sem pedir licença ao 

professor, numa clara atitude de descaso. Os alunos que se retiraram entraram 

novamente na sala de aula quando tocou o sino para o intervalo. Acreditamos que isto 

ocorreu em virtude de a aula ter sido muito passiva. Esta foi a nossa observação direta. 

 

Material didático: 

Foi o mesmo das aulas anteriores. 
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Análise 

Como o conteúdo e a atividade foram os mesmos em todas as turmas, apenas 

alterando números nos exercícios, isto ocasionou a mesma análise do primeiro e do 

segundo dia. 

 

Observação da aula de Matemática do quarto dia  

No quarto dia, a observação se realizou na turma de 8º ano C, durante 90 

minutos. O tema da aula foi Números Inteiros, com o subtema raiz quadrada, 

conforme denotam as seguintes descrições.  

 

Descrição das atividades na sala de aula 

 

O professor, juntamente com os alunos, resolveram as perguntas de avaliação da 

semana anterior sobre a localização dos pontos no plano cartesiano, tais como:  

a. (2,-3) 

b. (4,4) 

c. (-3,2) 

Depois disso, o professor continuou a resolução das questões sobre dados os conjuntos.  

a. )*� ,   2,3,5,- conjunto dos números racionais  

b. ./7,9,11,1301 conjunto dos números impares  

c. ./2,4,6,801 conjunto dos números pares  

Em seguida, o professor continuou a aula ministrando o conteúdo aos alunos, 

para que estes fizessem anotações no caderno, e prometeu que ia explicá-lo na próxima 

semana. 

 

Material didático: 

Foi o mesmo das aulas anteriores. 

 

Análise  

Na primeira pergunta e no primeiro ponto, consideramos que o conteúdo era 

adequado às necessidades de aprendizagem da turma. Já para outros pontos desta 

pergunta, houve pouco desafio, pois o professor iniciou abordagem do novo conteúdo 



97 
 

sem explicá-lo. Como a aula se iniciou com a resolução de problemas de avaliação da 

semana passada, o professor aproveitou todo o tempo da aula apenas para copiar 

material no quadro. 

Na segunda pergunta, consideramos que os objetivos do professor não estavam 

claros para os alunos, pois eles não foram compreendidos por terem apenas sido escritos 

no quadro, não havendo nenhuma intervenção ou hipóteses sobre as quais os alunos 

pudessem refletir, para que ficassem satisfatoriamente compreensíveis.  

Da terceira até sétima pergunta, o pesquisador considerou que foram as mesmas 

daquelas pontuadas pela análise do primeiro dia.  

 

Dificuldades: 

 

Nosso entendimento acerca do trabalho do professor P3 foi o de que o docente 

não entendia bem o português. Por esse motivo, ele explicou todo o conteúdo em tétum, 

e, em algumas poucas vezes, houve mescla entre tétum e português, principalmente no 

momento de realizar numerações e fazer as perguntas aos alunos. O professor também 

não dominou o conteúdo adequadamente. Então, ele fez uso de um método tradicional 

de ensino, segundo o qual os alunos vêm à escola apenas para copiar e memorizar. Esse 

método de ensino obrigou os alunos a memorizarem a maneira de fazer os cálculos, ao 

invés de compreenderem como fazer a resolução. Concordamos com Medeiros (1985, p. 

20), ao afirmar que, 

No ensino tradicional da Matemática não tem havido, em geral, um 

respeito pela criatividade do aluno. Na prática de ensino de um grande 

número de professores, alheios à preocupação com a criatividade 

matemática, há um desencontro entre esta e a forma metódica como as 

ideias parecem surgir aqueles em suas exposições de sala de aula. As 

soluções das questões e as demonstrações são apresentadas de tal 

modo que não passam por ensaios e tentativas de resolução e busca de 

novos caminhos. 

Além disso, observou-se que os alunos sempre conversavam, tanto na sala como 

fora dela, na língua materna deles, o bunak. Então, o domínio da Língua Portuguesa, 

tanto por parte do professor quanto dos alunos, não avançou. consideramos que o 

docente demonstrou pouca curiosidade para buscar as informações, além de uma 

vontade precária para aprofundar mais o conhecimento em relação à sua disciplina. 
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No primeiro dia de aula desse professor, ele não explicou bem a maneira de 

obter respostas: o docente mostrou diretamente a resposta, sem oferecer a oportunidade 

de autonomia da aprendizagem. Quando os alunos resolveram o exercício no quadro, 

somente o professor fazia a correção. Cabia aos alunos apenas ver a resposta final, ou 

seja, não se discutia com eles sobre a resposta dos colegas, para que eles se sentissem 

motivados para aprender e entender.  

Pode-se considerar que a matéria ou o conteúdo não apresentou avanço em 

termos de aprendizagem, pois o professor perdeu muito tempo com exercícios. Embora 

ele não tenha utilizado a dúvida do aluno para explicar novamente e de forma mais 

adequada ao conteúdo a toda a turma, ele trabalhou individualmente com os que não 

entenderam bem as explicações. A nosso ver, a aula ocorreu de forma muita passiva e 

os alunos demonstraram pouca vontade de aprender Matemática, pois eles, de modo 

geral, estiveram desatentos a maior parte do tempo.   

 

5.2.2 Aula da Biologia 

Observação da aula de Ciências Físicas Naturais (Biologia) do primeiro dia  

A observação da aula no primeiro dia se deu com o professor de CFN da turma 

do 8º ano B durante 90 minutos. O tema da aula foi O Organismo Humano e A 

Promoção da Saúde, com o subtema Nutrição e Metabolismo, conforme denotam as 

seguintes descrições.  

 

Descrição das atividades na sala de aula 

O professor apresentou o novo horário, pois esta foi à primeira aula, e informou 

aos alunos às disciplinas que contém a CFN: Biologia e Física. Ele assim procedeu em 

virtude de esta ser uma disciplina do novo currículo do Ministério da Educação do 

Timor-Leste. 

Por limitação do livro didático, primeiramente o professor escreveu no quadro o 

conteúdo daquela aula e os alunos o copiaram no caderno. Antes disso, o professor disse 

aos alunos que, quando tivessem dúvida quanto a palavras ou letras no quadro, 

poderiam perguntar a ele, para que não incorressem em erros. 

Depois de eles copiarem, o professor indicou um aluno para ler o que havia 

escrito no caderno. E os outros, por sua vez, deveriam prestar atenção para corrigir o 

escrito dele, caso estivesse incorreto.  
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Depois de lerem o texto, o professor explicou duas vezes em português e duas 

vezes em tétum. Ele tentou conversar com os alunos sobre o tema referido, mas pouca 

gente participou desse momento da aula.  A maioria, infelizmente, permaneceu em 

silêncio. 

Para concluir a aula, o professor ministrou as perguntas em relação à matéria. De 

fato, a maioria deles conseguiu responder corretamente em português. Isto, contudo, 

apresenta uma explicação que não necessariamente aponta para o êxito da 

aprendizagem. O que observamos foi, na verdade, que os alunos não falaram em 

português corretamente as informações sobre o conteúdo ministrado porque este havia 

sido realmente aprendido, mas por haverem memorizado essas informações. Isto porque 

o método utilizado foi obrigar os alunos a memorizarem o conteúdo. Antes de terminar 

a aula, o professor dividiu a turma em seis grupos e ministrou um exercício para ser 

feito em casa. Este consistiu em elaborar três perguntas diferentes daquelas do exercício 

feito em sala e respondê-las adequadamente.  

 

Material didático: 

Utilizou-se o livro didático, além de quadro e giz.  

 

Análise  

Na primeira pergunta, consideramos o conteúdo adequado. A lição pôde desafiar 

os alunos para saber mais sobre nutrição e metabolismo, contudo, houve pouca 

retomada do conhecimento oriundo de aulas anteriores. Os recursos e o método 

utilizados, a nosso ver, não foram adequados, pois apenas se fez uso tradicional do 

manual didático. Além disso, os alunos tiveram de copiar o conteúdo do quadro antes de 

receber explicações sobre essas informações novas por parte do professor. 

Na segunda pergunta, consideramos o objetivo de aprendizagem claro, pois, 

antes de explicar, o professor disse a importância do conteúdo aos alunos, para que 

pudessem se manter atentos durante a aula, embora sem ser norteado por um plano de 

aula. Alguns alunos compreenderam o conteúdo facilmente, mas alguns, não. Mesmo 

assim, nenhum aluno fez intervenções. Quando o professor fez perguntas sobre o 

conteúdo ministrado, alguns alunos responderam corretamente, isto fez com que o 

professor explicasse a matéria da maneira que ele julgou ser a mais condizente, pois 

considerou que o método utilizado foi adequado para eles.  
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Na terceira pergunta, observamos que os alunos se sentaram à vontade, embora o 

professor solicitasse para formar grupos de seis membros e trabalhar juntos em casa. 

Na quarta pergunta, consideramos que os materiais didáticos precisavam ser 

adequados, mesmo que, neste momento, só houvesse manual escolar para utilizar como 

referência única. Mesmo a escola possuindo computadores disponíveis para os 

professores, nesta aula não foram utilizados recursos tecnológicos recomendáveis para 

ministrar a aula, pois o professor ainda não possuía conhecimento suficiente para usá-

los.  

Na quinta pergunta, observamos que nenhum aluno anotou a fala do professor 

para discutir ou para buscar clareza posteriormente.  

Na sexta pergunta, vimos que o professor empreendeu quatro vezes a explicação 

do conteúdo (duas vezes em português e duas vezes em tétum), pois os alunos não 

reclamaram nem perguntaram nada. Quando o docente fez perguntas sobre o conteúdo, 

na tentativa de entabular uma conversação com eles, ninguém respondeu. O professor 

ficou um pouco nervoso com essa atitude, por isso, a aula terminou sem o surgimento 

das questões que não haviam sido entendidas.  

Na sétima pergunta, obsrvamos que o professor perdeu muito tempo escrevendo 

no quadro e deixou os alunos copiarem no caderno. Então, ele não organizou as crianças 

para sentarem em grupo. Apenas no final da aula ele formou grupos de seis membros 

para fazer o exercício em casa. 

 

Observação da aula de Ciências Físicas Naturais (CFN) do segundo dia  

No segundo dia, a observação se realizou na turma de 8º ano na turma C, durante 

90 minutos. O tema da aula foi O Organismo Humano e A Promoção da Saúde, com 

o subtema Sistema Circulatório, conforme denotam as seguintes descrições.  

 

Descrição das atividades na sala de aula 

Primeiramente, o professor chamou a atenção para que a sua explicação fosse 

bem compreendida. Depois disso, ele começou a explicar sobre a definição do sistema 

circulatório humano. Explicou que a circulação humana é realizada através do sangue, 

que percorre as artérias, capilares e veias, contudo, a circulação nas aves é fechada, 

dupla e completa.  

Durante a sua explicação, o professor fez perguntas aos alunos, com o intuito de 

favorecer uma conversação com eles, e permitiu que os discentes respondessem ou 
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descobrissem a resposta sozinhos. Depois de explicar, o professor deu um tempo para 

que os alunos pudessem fazer perguntas se ainda tivessem dúvidas sobre o conteúdo 

ministrado. 

Como os alunos não apresentaram dúvidas, o professor perguntou qual era a 

função da circulação. Um aluno respondeu que a função da circulação era circular o 

sangue do pulmão para todo o corpo. Depois, três alunos deram a mesma resposta. O 

professor completou a explicação segundo as respostas deles, afirmando que a função 

da circulação era transportar os gases oxigênio e dióxido de carbono (O2 e CO2). 

Em seguida, o professor fez novamente a mesma pergunta, e os alunos 

responderam corretamente, exatamente como o professor havia escrito no quadro 

anteriormente, antes de perguntar sobre os tipos de circulação. 

O professor continuou sua explicação perguntando quais eram os tipos de 

circulação do sangue. Deixou os alunos descobrirem ou responderem, e eles 

conseguiram verbalizar que a circulação podia ser fechada ou aberta. Logo, o docente 

acrescentou informações sobre o conceito e a função da pele.  

 

Material didático: 

Foi utilizado o livro didático, além de quadro e giz. 

 

Análise  

Na primeira pergunta, consideramos o conteúdo adequado. A lição desafiou os 

alunos para saberem mais sobre o sistema circulatório, e houve retomado de 

conhecimentos de aulas anteriores. Já para os três últimos pontos, empreendemos a 

mesma análise da primeira observação. 

Na segunda, quarta e sétima pergunta, consideramos a mesma análise da 

primeira observação, pois marcamos a mesma opção dos pontos interessantes na tabela 

de observação.  

Na terceira pergunta, percebemos que a interação entre os alunos foi tranquila, 

embora o professor não organizasse grupos na sua atividade didática, porque ele tinha 

de escrever no quadro e deixar as crianças copiaram.  Após os alunos anotarem as 

informações no caderno, o professor começou a explicar a matéria que havia escrito no 

quadro. 

Na quinta pergunta, observamos que nenhum aluno anotou a fala do professor 

para discutir posteriormente. 
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Na sexta pergunta, consideramos que o professor apresentou a mesma maneira 

de explicar o conteúdo daquela observada na aula anterior. Normalmente, ele tentou 

conversar com os alunos, provocando-os com as perguntas, pois as crianças ainda 

mostravam pouca coragem para expressar as suas dificuldades, principalmente quando 

se tratava de levantar hipóteses em relação ao conteúdo apresentado. 

 

 

Observação da aula de Ciências Físicas Naturais (CFN) do terceiro dia  

No terceiro dia, a observação se realizou na turma A durante 90 minutos. O tema 

da aula foi O Organismo Humano e A Promoção da Saúde, com o subtema Sistema 

Circulatório, conforme denotam as seguintes descrições.  

 

Descrição das atividades na sala de aula 

O professor começou a aula orientando os alunos para cumprimentar os docentes 

que entravam na sala para lecionar, pois, na verdade, eles o faziam como uma 

brincadeira. 

O professor começou a explicar sobre as diferenças do sistema circulatório dos 

seres vivos, principalmente sobre o sistema circulatório do homem e das aves. A 

circulação humana se dá pelo percurso do sangue através das artérias, capilares e veias; 

já circulação nas aves é fechada, dupla e completa.  

O professor deu exemplos sobre a circulação das aves, e explicou que, nos 

mamíferos, o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. 

O professor perguntou qual era a diferença entre a circulação humana e das aves. 

Os alunos calaram, mesmo que já se houvesse feito esta pergunta tantas vezes. Em 

virtude disto, o professor explicou novamente a diferença entre a circulação humana e 

das aves. 

Em seguida, o docente fez a mesma pergunta novamente e os alunos 

responderam corretamente, da mesma forma como o professor havia escrito no quadro. 

A resposta foi que, nas aves, a circulação era fechada, dupla e completa, e, no ser 

humano, a circulação se dava pelo percurso do sangue através das artérias, capilares e 

veias.   

Depois disso, o professor continuou a perguntar sobre a função da circulação. 

Ninguém respondeu. Então, o professor explicou que a função da circulação era 

transportar substâncias pelo corpo, tais como gases O2 e CO2, nutrientes, entre outros. 
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Em seguida, o professor explicou sobre os tipos de circulação. Ele abriu a 

discussão perguntando quais são os tipos de circulação que existem. Novamente, 

ninguém respondeu. Então, o docente informou que havia dois tipos de circulação, 

fechada e aberta. O professor deixou os alunos descobrirem a resposta, dando o 

exemplo de fechar e abrir a porta da sala para simular os tipos de circulação existentes.  

Continuou a explicação sobre os elementos constituintes do sangue e a sua 

função. O professor explicou que os elementos constituintes do sangue são: hemácias, 

leucócitos e plaquetas. Ele acrescentou que a pele era uma das primeiras defesas contra 

os germes ou micróbios. 

No final da aula, o professor deu um tempo para os alunos tomarem nota deste 

conteúdo, conforme estava registrado no quadro. 

 

Material didático: 

Utilizou-se o livro didático, além de quadro e giz 

 

Análise  

Na primeira pergunta, mantivemos nossa consideração de que o conteúdo foi 

adequado. A lição foi desafiadora para os alunos, no sentido de incrementar os 

conhecimentos sobre o sistema circulatório. Houve retomada de conhecimentos de aulas 

anteriores. Os recursos utilizados, no entanto, foram pouco adequados, pois apenas se 

utilizou o manual didático. Além disso, os alunos tiveram de copiar do quadro 

informações novas antes de ter explicações do professor. 

Na segunda, quarta e quinta perguntas, consideramos a mesma análise da 

primeira observação, pois marcou a mesma opção dos pontos interessantes na tabela de 

observação.  

Na terceira pergunta, o pesquisador considerou que a interação entre os alunos 

foi pouca, isto porque o professor não solicitou a formação de grupos de trabalho. 

Depois de conversar e explicar a matéria, ele deixou os alunos copiarem no caderno 

durante quase uma hora. Então, não houve tanta interação entre eles, mesmo que a aula 

tenha terminado bem, no sentido de que foi organizada e não se observou evasão dos 

alunos da sala. 

Na sexta pergunta, percebemos que o professor buscou diversas vezes saber se 

alguns alunos ainda não haviam entendido o assunto, porém, nenhuma dificuldade 

individual surgiu até o final da aula. Eles apenas se dirigiam ao professor para perguntar 
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as palavras cuja grafia não havia sido compreendida, pois o docente havia indicado um 

aluno para escrever as informações da matéria no quadro.  

Na sétima pergunta, também consideramos que o professor não dispunha de um 

plano adequado para organizar os alunos para sentarem em grupo, pois não havia 

atividade para ser feita em equipe.  

 

 

5.2.3 Aula de Física para 8º ano  

Conforme se informou no início do capítulo de análise da presente dissertação, 

as aulas de Física para o 8º ano, nas turmas A, B e C, foram ministradas por nós (PP). 

Antes de ministrar a aula, preparamos nossa sequência didática, que foi assinada pelo 

diretor da escola. Foi um total de 7 (sete) aulas, pois o professor da disciplina e o diretor 

da escola combinaram tardiamente conosco para que auxiliássemos no ensinar de Física 

aos alunos do 8º ano.  

As aulas começaram no dia 17 de fevereiro e se estenderam até o dia 7 de março. 

O tema foi Física Térmica, com o subtema temperatura e calor. Durante este período, 

elaboramos os pontos de exame e a chave42 para que o professor da disciplina pudesse 

realizar o exame do 1º trimestre no início de abril do corrente ano, pois a etapa de 

campo da pesquisa estava prevista para terminar no dia 9 de março de 2014.   

 

5.3 Terceiro grupo 7º ano de escolaridade 

No terceiro grupo, observamos sete aulas, ministradas por 2 (dois) professores, 

P2 e P3, que ensinam Matemática e CFN aos alunos do 7º ano. Esta série se divide em 

duas turmas (A e B). A carga horária dessas disciplinas também é igual à do segundo 

grupo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Trata-se do gabarito da avaliação. 
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5.3.1 Aula de Matemática  

Observação do primeiro dia de aula de Matemática  

Neste grupo, havia 7 (sete) aulas observadas, sendo 4 (quatro) destinadas ao 

ensino de Matemática e 3 (três) para CFN. No primeiro dia, a observação se realizou 

com um professor de Matemática na turma de 7º ano B, cujo tema foi Números 

Primos, com subtema Mínimo Múltiplo Comum (MMC), durante 90 minutos, 

conforme denotam as seguintes descrições. 

 

Descrição das atividades na sala de aula 

No começo da aula, o professor fez perguntas com relação à lição ministrada aos 

alunos. As crianças responderam adequadamente, e o professor continuou a perguntar 

sobre MMC e MDC, repetindo a explicação, porque alguns alunos não demonstraram 

ter compreendido bem o conteúdo. Após a explicação, o professor ministrou um 

exercício para que eles pudessem sanar as dúvidas remanescentes: 

 

Determine o MMC e MDC de:  

• 9, 12, 15; 

• 6, 8, 21; 

• 19, 21; 

• 9, 8, 15; 

• 24, 30. 

 

O professor aproveitou essa ocasião para se aproximar dos alunos e perguntou se 

eles haviam ou não compreendido, pois, caso houvesse alunos que não conseguiram 

entender o assunto, este seria novamente explicado, desta vez individualmente. 

 

Material didático 

Além do livro didático, foram utilizados quadro e giz.  

 

Análise 

Na primeira pergunta, consideramos o conteúdo adequado ao nível intelectual 

das crianças. As propostas foram desafiadoras, mesmo que, para algumas, tenham sido 
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difíceis. Selecionou a opção “sempre”, pois o professor iniciou a aula com perguntas em 

relação à aula anterior, como um ponto de partida para novas aprendizagens. Contudo, o 

recurso utilizado ainda se mostrou menos adequado, pois o docente se valeu apenas do 

livro didático. O tempo não foi bem organizado, pois despender 90 minutos para 

solucionar 5 questões, como citado anteriormente, foi considerado como sendo muito 

tempo dedicado à realização de poucas atividades. 

No tocante à segunda pergunta, o professor ministrou a aula sem ter feito uma 

sequência didática. Assim, ele não tinha objetivos claros, e as propostas de atividades se 

mostraram desorganizadas. Destarte, o docente não conseguiu motivar as crianças para 

que elas pudessem refletir sobre o conteúdo ministrado. Segundo nossa observação, o 

professor perdeu muito tempo aguardando a resposta dos alunos, porque o professor se 

aproximou de cada discente – a turma tinha mais de quarenta alunos – para explicar sua 

dúvida individualmente. 

Na terceira pergunta, os alunos não se sentaram de forma linear, pois o professor 

não organizou bem as atividades para que as crianças se sentissem atraídas. Assim, os 

discentes saíam e entravam como lhes aprouve durante toda a aula.  

Na quarta pergunta, selecionamos a opção “sempre”, pois o professor precisou 

de materiais pedagógicos adequados para lecionar, porém, neste momento, a ferramenta 

utilizada foi insuficiente, embora o professor ainda não tivesse conhecimento para 

utilizar recursos tecnológicos antes da aula. 

Na quinta pergunta, observamos que os alunos não fizeram anotações acerca da 

fala do professor, pois ninguém perguntou ou reclamou sobre o nível de dificuldade da 

questão durante a aula. 

Na sexta pergunta, pela que observamos, o professor considerou os erros e a 

dificuldade dos alunos, pois ele se aproximou e explicou a eles individualmente, e não 

para todo o grupo. 

Na sétima pergunta, selecionamos a opção “nunca”, pois o professor não 

organizou as crianças para sentarem em grupo. 

 

A observação do segundo dia da aula de Matemática  

No segundo dia, realizamos a observação na mesma turma. A aula versou sobre 

o tema Números Inteiros, com o subtema Raiz Quadrada e Raiz Cúbica, durante 90 

minutos, conforme denotem as seguintes descrições.  
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Descrição das atividades na sala de aula 

O professor iniciou a aula com uma explicação sobre áreas quadradas. Ele 

abordou diretamente o conteúdo, pois os alunos já haviam tomado nota das informações 

na aula anterior. 

Após explicar, o professor ministrou o exemplo, desenhando um quadrado no 

quadro para que os alunos calculassem a área referida. 

Quando o professor direcionou perguntas para todos os alunos, eles sempre 

responderam em coro. Muitas vezes, responderam de forma propositalmente incorreta, 

numa atitude de gracejo.   

Em seguida, o professor ministrou exercícios para os alunos resolverem. Alguns 

se saíram bem nesta atividade. Apesar das brincadeiras, os alunos demonstraram ter 

compreendido esse conteúdo. 

O professor escreveu no quadro: raiz quadrada de 4+5 =.... A maioria dos 

discentes não conseguiu fazer esse cálculo, e o professor explicou que √4 3 5 = √9 = 3. 

O docente determinou exercícios para casa antes de terminar a aula. 

 

Material didático 

O professor utilizou o mesmo material didático da aula anterior.  

Análise 

Na primeira pergunta, para o primeiro e segundo o pontos, temos a mesma 

análise da aula anterior. No terceiro ponto, o professor não iniciou seu trabalho com a 

revisão do conteúdo ministrado na aula passada, mas empreendeu diretamente a 

explicação sobre raiz quadrada e cúbica. Já para o quarto e quinto ponto, também 

obtivemos a mesma análise da aula passada. 

Da segunda à sétima pergunta, consideramos a mesma análise da   primeira aula, 

pois a maneira de ensinar do professor e as atividades realizadas coincidiram com 

aquelas realizadas na aula anterior.  

 

Observação do terceiro dia de aula de Matemática  

No terceiro dia, a observação se realizou na turma de 7º ano A, enfocando o 

tema Números Inteiros, com o subtema Raiz Quadrada, durante 90 minutos, 

conforme denotem nas seguintes descrições: 
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Descrição das atividades na sala de aula 

Para começar a aula, o professor indicou alguns alunos para resolverem o 

exercício proposto na aula anterior. Todos os alunos responderam corretamente. Depois 

disso, o professor continuou a ministrar os exercícios sobre raiz quadrada. As questões 

foram as  seguintes: 

 

1. √16 3 9  
4 √25  

4  5 

2. √10 5 6 

= √4  

= 2  

3. √9 + √4 

= 3 + 2 

= 5 

4. √16 + 2 √36  - 4 √9 

= 4 + 2 x 6 – 4 x 3 

= 4 + 12 – 12 

= 4 

Quando os alunos apresentaram dúvidas durante a realização desses cálculos, o 

professor deu explicações apenas para o referido aluno, não utilizando a dúvida ou o 

problema dele para explicar a todos. Depois disso, o professor determinou um tempo 

para que os alunos tomassem nota no caderno do que havia sido escrito no quadro. Pela 

que observamos na aula dele, o professor não explicou a todos quando um aluno 

perguntou, pois ele não dominava o conteúdo e a maneira de fazer a solução, pois, além 

de não ter o conhecimento matemático suficiente, também não dominava português para 

aprofundar o tema referido.  

Para terminar a aula, o docente investigou o trabalho que solicitou ser feito em 

casa, e constatou que alguns alunos que não o haviam resolvido. Em virtude disso, ele 

adotou uma postura mais sisuda, ou mesmo aborrecida. Entretanto, ele determinou 

outros exercícios aos alunos em falta, fazendo os alunos trabalharem como forma de 

punição. 
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O pesquisador, munido de uma autorização do diretor da escola, complementou 

a explicação do professor, para que os alunos pudessem compreender melhor a maneira 

de obter o resultado de números de raiz quadrada. Fez isto porque os alunos se 

mostraram desatentos com relação à explicação do professor, pois ele não buscou atrair 

a atenção das crianças, posto que o professor não dominava o conteúdo, o qual exigia 

uma base matemática.  

A nosso ver, o professor não se mostrou preocupado com a possibilidade de os 

alunos saírem da aula ainda com dúvidas sobre o conteúdo, algo que não quisermos que 

acontecesse. Então, após a nossa explicação, os alunos puderam compreender o assunto. 

Inclusive, alguns alunos ficaram admirados, dizendo “ahhh, eu entendi”. Pelo que 

observamos, o professor não explicou detalhadamente a maneira de fazer cálculos de 

raiz quadrada a todos, pois ele sempre explicou aos alunos individualmente, 

aproveitando a ocasião de resolver os exercícios.  

 

Material didático 

O professor utilizou o mesmo material didático da aula anterior.  

Análise 

A análise para esta aula foi igual àquela das duas aulas anteriores, pois o 

professor não substituiu a sua atividade nem empreendeu mudança na maneira de 

ensinar, ou seja, todos os dias, em todas as turmas, sempre o fez da mesma forma, 

embora o conteúdo fosse diferente.  

 

A observação do quarto dia de aula de Matemática  

 

No quarto dia, a observação se realizou na turma de 7º ano A, abordando o tema 

Equação do 1º Grau, com o subtema Duas Variáveis, durante 90 minutos, conforme 

denotam a seguinte descrição. 

 

Descrição das atividades na sala de aula 

O professor designou dois alunos, um menino e uma menina, para resolverem o 

exercício, no quadro, em relação ao conteúdo da aula anterior. As perguntas foram as 

seguintes:  
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1. 3x – 8 = 4  

3x = 4 + 8 

3x = 12 

x = 
��
$  

x  = 4 

2. 6x + 5x – 20 = x 

11x – 20 = x 

11x – x = 20 

10x  = 20  

x       = 
� 
�  

x      = 2 

 

Dentre esses dois alunos, um respondeu corretamente, e o outro, não. A aluna 

não compreendeu bem a maneira de fazer os cálculos da equação do primeiro grau. 

Em seguida, o professor ministrou mais exercícios até final da aula: 

 

1. 2 = x – 4 

2 + 4 = x 

x = 6 

2. 2x – 2 = x + 4 

2x – x = 4 + 2 

x = 2 

3. –x = 5 

x = -5  

4. 8x + 2x – 4 = 8x 

8x + 2x – 8x = 4 

2x = 4 

x = 

�  

x = 2 

5. 6 (a + 6) = 54 

6a + 36 = 54 

6a = 54 – 36  

6a = 18 
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a  = 
��
�  

a  = 3 

6. 
�6
  = 5 

5x = 4 x 5 

5x = 20 

x = 
� 
�   

x = 4 

7. 8x – 3y = 18 

8 . 7 – 3 . 12 = 18 

54 – 36 = 18 

18 = 18 

8. 7x – 8 = 27 

7x = 27 + 8 

7x = 35 

x = 
$�
�   

x = 5 

9. -2y = 8 

2y = -8 

y = 
7�
�   

y = -4 

10. -3x + 2y = 13 

-3 . 5 + 2 . 1 = 13 

-15 + 2 = 13 

13 = 13 

 

Material didático 

O professor utilizou o mesmo material didático da aula anterior.  

 

Análise 

O resultado da análise foi o mesmo, tal como na terceira observação, pois o 

professor apenas fez uso dos exercícios para preencher o tempo de aula. Assim, nenhum 
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aluno faz qualquer pergunta, pois sabe que o docente designa a criança para resolver as 

questões no quadro, assim sucessivamente até o final da aula. 

 

 

Dificuldades 

Além da dificuldade de dominar a Língua Portuguesa, realidade válida tanto 

para o professor, ao ministrar a aula, quanto para os alunos, na tentativa de acompanhar 

(aprender), outro problema percebido foi que os alunos não haviam memorizado bem a 

tabuada de multiplicação e divisão. Então, fizemos a tabuada de multiplicação, 

imprimimos e entregamos para eles, solicitando a memorização da multiplicação de 1 a 

10. 

O professor não explicou como obter o resultado final, ou seja, não esclareceu o 

andamento da resposta ou o processo de se chegar à solução do problema. Mesmo 

assim, ele obrigou os alunos a memorizarem os cálculos feitos no exercício. Neste 

ponto, auxiliamos explicando a maneira de fazer os cálculos e o processo de obter a 

solução ou um resultado final,  aos alunos. 

A nosso ver, o professor perdeu muito tempo esperando os alunos resolverem 10 

questões e tomarem nota nos cadernos durante uma aula inteira. Assim, observamos a 

não progressão dos conteúdos, os quais estavam em considerável atraso, ou seja, os 

alunos não dispõem de muitos conhecimentos básicos para aprender Matemática em um 

nível mais elevado. 

 

 

5.3.2 Aula de Ciências Físicas Naturais 

Observação do primeiro dia da aula de CFN  

A observação no primeiro dia da aula de CFN, com o professor P2, realizou-se 

na turma de 7º ano B, com o tema planeta Terra durante 90 minutos, conforme 

denotam as seguintes descrições. 

 

Descrição das atividades na sala de aula 

Como na primeira aula, o professor explicou o novo horário e as disciplinas 

contidas em CFN. Por enquanto, no currículo nacional do ensino básico, no terceiro 

ciclo, a disciplina CFN divide-se em duas: Física e Biologia. 
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Depois disso, o professor apresentou o tema da aula e, na sequência, tentou 

conversar com os alunos acerca de definição da Terra. Porém, ninguém se pronunciou. 

Então, o professor explicou que a Terra é um dos planetas nos quais existe a vida. Em 

sua explanação, ele apresentou os aspectos gerais da Terra, que são litosfera, atmosfera, 

hidrosfera e biosfera.  

O professor sempre iniciou a explicação com perguntas direcionadas aos alunos. 

Primeiramente, eles não tinham noção do conteúdo para dizer ou responder. Para 

facilitar a tarefa de responder as perguntas, o docente escreveu no quadro as perguntas, 

seguidas de suas respectivas respostas. Contudo, nenhum aluno respondeu 

individualmente, apesar dos esforços do professor, pois, tradicionalmente, eles gostam 

de responder em coro. A nosso ver, as crianças sabiam as definições e os aspetos gerais, 

mas não se sentiram encorajadas para responder individualmente. 

Depois de repetir três vezes a mesma pergunta, em seguida, o professor deu a 

oportunidade aos alunos para fazer perguntas. Todavia, ninguém formulou nenhuma. 

Talvez por não ter dúvidas, porque quando o professor perguntou a cada aluno 

individualmente, a maioria respondeu corretamente. 

Para que os alunos compreendessem bem o conteúdo, o professor ministrou 

exercícios, de maneira a chamar o discente ao quadro para escrever a pergunta, 

enquanto outros foram designados para responder a pergunta formulada pelo colega. 

 Em seguida, o professor solicitou aos alunos que copiassem no caderno a 

matéria para a semana seguinte.  

 

Material didático: 

Utilizou-se o livro didático, além de quadro e giz.  

 

Análise 

Com relação à primeira pergunta, consideramos o conteúdo adequado, pois os 

alunos precisam saber as informações científicas sobre a Terra. A atividade do professor 

foi desafiante para os conhecimentos das crianças, pois o docente sempre iniciou a 

explicação com perguntas, permitindo aos discentes pensar alguns minutos para só 

depois esclarecer o que havia perguntado. O professor retomou os conhecimentos 

trabalhados na aula anterior. Mesmo que o recurso utilizado tenha sido apenas o manual 

escolar, despendeu-se muito tempo para escrever o conteúdo no quadro, pois os alunos 

não dispunham do livro para acompanhar o professor. 
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Quanto à segunda pergunta, observamos que, mesmo sem plano de aula, o 

professor conseguiu atingir o objetivo dele: informar as crianças sobre a Terra e suas 

caraterísticas. A sua proposta de atividade foi compreendida pela maior parte dos 

alunos, embora não tenha surgido a intervenção do aluno, mesmo que o professor 

sempre tenha disponibilizado tempo para que eles pudessem expressar as suas dúvidas. 

No tocante à terceira pergunta, o professor buscou conversar com os alunos, 

embora não os tenha organizado para sentar em grupos. Normalmente, os discentes 

preferem responder a pergunta do professor em coro, ou seja, respondem todos juntos. 

Na quarta pergunta, observamos o seguinte: para que a aula se tornasse mais 

atraente, o professor precisaria dispor de materiais pedagógicos adequados, pois o 

material didático utilizado atualmente é apenas o manual escolar. Além disso, não se 

observou o uso de recursos tecnológicos durante a aula, pois, numa escola localizada na 

rural, todos os recursos disponíveis são limitados. Além disso, percebemos que o 

professor da disciplina também demonstrava pouco interesse de utilizá-los. 

No que concerne à quinta pergunta, observamos que, durante a aula, os alunos 

não tomaram nota da fala do professor para discutir posteriormente as informações 

ministradas, tanto com os colegas quanto com o professor. 

Na sexta pergunta, o professor encontrou dificuldade em anotar os erros e as 

dúvidas dos alunos, porque eles sempre respondiam em coro as perguntas feitas. Mesmo 

assim, o professor repetiu a explicação duas ou três vezes, na tentativa de dirimir as 

dúvidas. 

Com relação à sétima pergunta, o professor não organizou os alunos para 

sentarem em grupos ou para resolver os exercícios em duplas ou em trios, permitindo 

que as crianças sentassem livres, pois as carteiras não eram suficientes para todos. 

 

Observação do segundo dia de aula de CFN (Ciências Físicas Naturais)  

O segundo dia de observação se realizou na turma de 7º ano A, com o tema A 

Paisagem durante 90 minutos, conforme denotam as seguintes descrições.  

 

Descrição das atividades na sala de aula 

O professor iniciou a aula com a explicação sobre paisagem. Ele explicou a 

definição e mostrou, a título de exemplo, a paisagem fora da sala de aula, pois o 

conteúdo já havia sido copiado nos cadernos na semana anterior. Antes disso, o 
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professor pediu aos alunos para que prestassem atenção nas informações que seriam 

trabalhadas naquela aula. 

O professor mostrou um desenho no livro didático e perguntou ao aluno do que 

se tratava a figura mostrada. Em seguida, o professor explicou a definição de paisagem 

novamente.  

O pesquisador observou uma boa relação entre professor e alunos nessa conversa 

inicial, pois, quando o professor fez perguntas acerca do conteúdo, os alunos 

responderam individualmente e em grupo, mesmo que algumas respostas ainda não 

estivessem corretas. 

O professor indagou sobre a definição de relevo, rio, mar, montanha e habitação, 

embora, antes disso, ele tenha explicado as características da paisagem, que se 

subdivide em duas: paisagens naturais e humanas. 

O professor deu a oportunidade aos alunos para fazer perguntas. Entretanto, 

ninguém as formulou. Talvez por não ter dúvidas, pois, quando o professor indagou a 

cada um individualmente, a maioria respondeu corretamente. 

Para que os alunos pudessem compreender adequadamente o conteúdo, o 

professor ministrou exercícios, designando alunos ao quadro para escrever a resposta, 

tendo como objetivo conduzir o aluno a saber escrever tanto no quadro como no 

caderno, e aproveitando o ensejo para pedir aos alunos que falassem em português. 

Em seguida, o professor solicitou aos alunos que copiassem os exercícios no 

caderno. Nos últimos trinta minutos de aula, o professor escreveu o conteúdo do 

próximo encontro no quadro para os alunos copiarem, esclarecendo que o conteúdo 

seria explicado posteriormente.  

 

Material didático: 

Utilizou-se o livro didático, além de quadro e giz.  

 

 Análise 

Quanto à primeira pergunta, em relação ao conteúdo, ele foi adequado para a 

aprendizagem da turma. As propostas foram desafiadoras e proveitosas para a maior 

parte dos alunos. Contudo, o conhecimento trabalhado na aula anterior foi pouco 

retomado e os recursos utilizados não foram totalmente adequados à demanda da aula, 

pois o professor apenas utilizou a figura de uma paisagem presente no livro didático. 
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Perdeu-se muito tempo com pergunta sobre os conceitos e definição trabalhados durante 

a aula, que ficaram todos sem resposta por parte dos alunos. 

Com relação à segunda pergunta, o objetivo da aula para os alunos foi pouco 

claro, pois a explicação mostrou-se desorganizada. Apesar disso, no final da aula, os 

alunos conseguiram compreender o assunto. O professor reservou muito tempo para os 

alunos responderem, mas, até o final da aula, nenhuma hipótese havia surgido e 

nenhuma dúvida havia sido apontada pelas crianças.  

Já no tocante à terceira, e até a sétima pergunta, consideramos a mesma análise, 

pois colocamos mesmo sinal na tabela, em virtude de o professor ter ministrado a 

mesma atividade da primeira aula.  

 

 

Terceiro dia de aula de CFN  

O terceiro dia de observação se realizou na turma de 7º ano A, com o tema 

Paisagem geológica, rochas e geoconservação durante 90 minutos, conforme denotam 

as seguintes descrições.  

 

Descrição das atividades na sala de aula 

O professor iniciou a aula com as informações e orientações para que os alunos 

seguissem as regras da escola com relação à merenda escolar. 

Em seguida, o professor iniciou a aula inquirindo os alunos o conceito de rochas. 

Um aluno respondeu voluntariamente que as rochas são formadas por um conjunto de 

minerais. Então, o docente perguntou o que são os minerais. O aluno respondeu que os 

minerais são substâncias que fazem parte da constituição das rochas. O professor repetiu 

as perguntas feitas inicialmente a todos e eles responderam juntos. O professor 

continuou a explicação perguntando aos alunos quais são as rochas que eles conheciam. 

Entretanto, ninguém soube responder. Devido a esse fator, o professor explicou que 

havia rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas. 

Depois disso, o professor explicou que as rochas sedimentares formam-se na 

superfície a partir de materiais preexistentes. Ele informou que a palavra “preexistente” 

significa as coisas que já existiram. As rochas metamórficas formam-se em 

profundidade através da alteração da estrutura de rochas preexistentes. Para saber se os 

alunos haviam compreendido a lição, o professor chamou uma aluna que ficou em 

silêncio durante a explicação ao quadro para escrever, e ela escreveu uma resposta 
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incorreta devido à falta de algumas letras. A partir disso, o professor a corrigiu e se 

valeu dessa oportunidade para explicar sobre a maneira de se escrever bem. 

Na sequência, o professor continuou a explicar as alterações das rochas 

provocadas por agente atmosférico, por exemplo: chuva, vento, gelo e biológicos. 

Perguntou mais sobre o que provoca a alteração das rochas e os alunos responderam 

corretamente em coro. 

Outra pergunta feita foi: “quais são as rochas magmáticas que existem?”. 

Ninguém respondeu, e professor explicou que existem dois tipos de rochas magmáticas: 

as vulcânicas e as plutônicas. Vulcânicas são as rochas da família do basalto, de cor 

escura, já as plutônicas são as rochas que se formam em profundidade. 

O professor deu oportunidade aos alunos para fazer perguntas, mas ninguém se 

pronunciou. Talvez por não ter dúvidas, porque quando o professor inquiriu cada aluno, 

a maioria deles respondeu corretamente. 

Para terminar a aula, o professor ministrou exercícios para os alunos resolverem 

em casa. E concluiu a aula com uma prece, feita por uma aluna. 

  

Material didático: 

Utilizou-se o livro didático, além de quadro e giz.  

 

Análise 

Com relação à primeira pergunta, consideramos a mesma análise da primeira 

aula, pois marcamos o mesmo sinal na tabela de observação.  

Quanto à segunda pergunta, observamos que, mesmo sem plano de aula, o 

professor conseguiu atingir o objetivo da aula, que era levar o aluno a conhecer mais 

sobre paisagem, rochas e geoconservação. Além disso, nesta fase, o professor 

aproveitou a deficiência do aluno em escrever mal no quadro para explicar a todos sobre 

a maneira de se escrever bem. Os demais pontos a serem considerados foram os 

mesmos da análise da primeira aula.  

Da terceira até a sétima pergunta, também pontuamos a mesma análise, pois 

trabalhamos com o mesmo professor, que ministrou a mesma atividade de ensino, 

embora os alunos e os conteúdos fossem diferentes.  
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Dificuldades  

O professor explicou a matéria em tétum e ministrou perguntas em português. 

Isto obriga as crianças a memorizarem o que haviam escrito no caderno.  
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6. RELATO DA EXPERIÊNCIA DOS PROFESSORES DA EBC BERE MANO 

MEMO 

As informações apresentadas neste capítulo foram coletadas através de 13 (treze) 

questionários elaborados como instrumento da pesquisa, além das observações 

discutidas no capítulo anterior. Os 16 professores colaboradores eram do 1º ao 3º ciclo 

do ensino básico desta escola. O questionário foi escrito em português. Dentre os 

colaboradores, 13 responderam o instrumento em língua portuguesa, e 3 (três) o fizeram 

em tétum, pois, no contexto timorense, alguns professores, principalmente do 1º ciclo, 

têm grande dificuldade de falar, escrever e compreender português. 

Havia 10 professores e 5 professoras, enquanto um colaborador não informou o 

gênero. A idade dos colaboradores varia de 35 a 52 anos, a saber: um professor de 35 

anos, um de 41 anos, dois de 44 anos, três de 45 anos, dois de 46 anos, um de 47 anos, 

três de 48 anos, um de 49 anos e dois de 52 anos de idade. Esses dados podem ser 

apreciados no quadro 01: 

 

QUADRO 01: Faixa etária dos colaboradores. 

Idade de 35 a 52 Frequência Frequência (%) 

35 – 40 1 6,25 

41 – 45 6 37,50 

46 – 50 7 43,75 

51 – 55 2 12,50 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador  

 

6.1 Formação acadêmica  

Esse assunto foi abordado na 3ª pergunta do questionário. Segundo as 

informações concedidas, a maioria (14 colaboradores) possui bacharelado43, somente 

um tem especialização e outro concluíu o nível secundário. Os quatorzes profissionais 

que têm habilidades de bacharelado dividem-se em três grupos: 7 (sete) professores 

                                                           
43

 No Timor-Leste o bacharelado é um curso do nível superior que prepare professore para lecionar os 
alunos no ensino básico, que corresponde ensino fundamental no Brasil. Já o licenciado tem habilidade 
para lecionar ensino secundário ou ensino médio no Brasil. A diferença entre eles apenas na carga horaria 
e trabalho final, no sentido, o bacharelado apenas entregar o relatório da pesquisa sem fazer defesa e o 
graduado fazer monografia e tem defesa do trabalho. Pois, são eles receberam disciplinas pedagógicas tal 
como metodologia de ensino. 
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terminaram o bacharelado acadêmico no INFORDEPE44 em áreas diferentes, quais 

sejam: quatro em Matemática, dois no Ensino Primário, dois em Biologia e um em 

Língua Portuguesa.  

Os demais são os professores que apenas frequentaram o curso complementar 

durante um ano, o que equivale ao nível de bacharelado. Esse curso foi oferecido pelo 

governo apenas para os professores contratados e também para os docentes que 

voluntariamente se propuseram a ensinar durante dois anos ou mais, conforme o 

exposto no quadro 02: 

 

QUADRO 02: Formação acadêmica dos colaboradores. 

Habilitação literária Área Frequência 

Bacharelado  Matemática  4 

Bacharelado  Biologia  2 

Bacharelado  Língua portuguesa  1 

Técnico profissional   Ensino primário  2 

Bacharelado (equivalente) Geral  3 

Ensino secundário  Geral  1 

Ensino especialização  Administração  1 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador. 
 

6.2  Disciplinas ministradas e arranjo de trabalho 

Inicialmente, o questionário foi respondido pelos professores do 1º ao 3º ciclo. 

Os professores de 1º e 2º ciclos são polivalentes, enquanto os do 3º ciclo lecionam uma 

ou duas disciplinas no máximo. Devido à carência de pessoal na escola lócus da 

pesquisa, verificamos o fato de que havia alguns professores do 2º ciclo ministrando 

aulas no 3º ciclo por carência de professores nessa escola.  

Alguns professores ministravam mais de uma disciplina. Havia dois professores 

de Matemática, um de Física, enquanto 14 são professores de outras disciplinas (Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e Tétum). As demais disciplinas oferecidas na grade 

curricular são: Economia, Religião Moral, História & Geografia, Educação Física & 

Higiene, Educação & Artes e Educação Cívica.  

 

 
                                                           
44 INFORDEPE: Instituto Nacional de Formação Docentes Profissionais da Educação. 
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6.3  Tempo de serviço 

A experiência de trabalho dos colaboradores também varia de 2 a mais de 20 

anos: três professores em exercício de 0 a 10 anos, sete professores que trabalham entre 

11 e 20 anos e seis professores possuíam mais de 20 anos de prática docente. Constam 

os referidos dados no quadro 03:  

 
QUADRO 03: Tempo de serviço dos professores colaboradores. 

Tempo de Serviço (em anos) Frequência 

0 a 10 3 

11 a 20 7 

Mais de 20 6 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador. 
 
 
6.4  Dificuldades enfrentadas em serviço 

 

Os 16 (dezesseis) professores relataram nos questionários as dificuldades 

enfrentadas no trabalho docente, referentes à turma ou à disciplina: Limitação de 

materiais didáticos; A limitação dos materiais didáticos, tanto para os professores 

prepararem suas aulas quanto para os alunos, que necessitam acompanhar os conteúdos 

para haver aprendizagem. Treze professores apontaram essa dificuldade. Aludimos ao 

seguinte posicionamento proferido pelo professor (P8) como exemplo: “as principais 

dificuldades que enfrentei são falta de livros, distancia entre a casa e escola é muito 

longe, os alunos sentarem no chão, pois não há mobiliários como cadeiras e mesas”. 

Outro posicionamento digno de nota veio do professor (P7), que respondeu em tétum 

acerca da sua dificuldade: “kuñesimento kona ba língua portuguesa sei menus, material 

ou livro atu hanorin sei menus e precisa livro guia do professor
45

”(P7).  

Em seguida, limitação de uso do português: no tocante ao domínio da língua 

portuguesa, 11 (onze) professores mencionaram essa questão. Segundo (P1), “as 

dificuldades enfrentadas durante o trabalho na nossa escola, eu tenho dificuldade sobre 

língua portuguesa como também das outras disciplinas. O fato de não praticar o 

português faz com que eu tenho dificuldade de ensina-lo aos meus alunos”. Na verdade, 

                                                           
45 “Eu ainda tenho pouco conhecimento da Língua Portuguesa. Os materiais didáticos, bem como os 
livros, são poucos. É necessário um manual do professor” (P7). Observe-se que o tétum-Díli ou tétum-
português adota várias palavras da Língua Portuguesa em seu vocabulário, principalmente palavras 
pertencentes ao campo semântico das ciências.  
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os professores timorenses, de um modo geral, têm grande dificuldade para lecionar em 

português, devido ao conhecimento precário desse idioma.  

A nosso ver, ainda falta à vontade de aprender a Língua Portuguesa, apesar de o 

governo ter oferecido um curso gratuito desde o ano 2000 e haver estabelecido um 

instituto em 2004 para aprimorar a fala, a escrita e a compreensão do idioma. Além 

disso, faltam professores, principalmente os qualificados, para lecionar as disciplinas, 

tais como Matemática, Física, Português e Inglês. Outro problema é a infraestrutura 

precária da escola: há poucos estabelecimentos disponíveis funcionando como escolas.  

Limitação no ambiente da escola e na sala de aula; mesmo sabendo que a cada 

ano aumenta o número de alunos, o governo ainda não construiu novas escolas. Os 

estabelecimentos utilizados atualmente são os mesmos do tempo da ocupação indonésia, 

que foram destruídos pela milícia pró-Jacarta e somente reconstruídos no ano de 2002. 

Há poucas carteiras, ou seja, a falta de mobiliários escolares é geral e dificulta a 

permanência e o conforto dos alunos nas aulas. Esta realidade se evidencia na Figura 

14: 

 

FIGURA 14: Infraestrutura da escola do 3º ciclo do ensino básico lócus da pesquisa. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador 
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Em geral, há entre 40 e 45 alunos por turma. Nesta escola, havia uma turma 

grande sem cadeiras e mesas suficientes para realizar o processo de ensino-

aprendizagem.  

Limitação de locomoção: alguns professores moram longe da escola, tendo de 

caminhar a pé cerca de 7 km, o que é bastante cansativo, além de ser um obstáculo que 

eles enfrentam a situação piora no tempo da chuva porque eles passam por atalhos 

cheios de lamas.  

Limitação de formação dos professores: por último, dois professores relataram 

que outra dificuldade é a falta de formação do professor, que não dispõe da capacitação 

adequada para o exercício profissional, realidade observada tanto entre os docentes 

iniciantes quanto naqueles já experientes. 

Para nós, eles têm razão, porque, a partir do que pudemos compreender através 

da parte de campo da pesquisa, o governo ofereceu o curso de Língua Portuguesa, mas 

não garantiu a formação do professor para subsidiá-lo no trabalho docente e também 

nunca aprimorou o método de ensino, principalmente para os professores iniciantes. 

Normalmente, o problema da falta de formação acadêmica ocorre mais sensivelmente 

entre os professores do 1º ciclo (1º, 2º e 3º ano). Tais dificuldades citados acima são 

também o fruto do sistema sócio-econômico mundial, que reflete na situação local do 

país.  

 

6.5  Preparação de aulas – pouco tempo para preparação das aulas 

Este assunto tem grande relação com o tempo necessário para a preparação da 

aula. Conforme o currículo do Ministério da Educação do Timor-Leste, uma aula deve 

durar 45 minutos. Neste caso, pretendíamos saber sobre como se dava a preparação do 

professor antes de ministrar uma aula. Para essa questão, as respostas demonstraram a 

seguinte tendência: um professor respondeu 0 (zero) horas, ou seja, ele prepara uma 

aula em menos de 45 minutos, conforme nossa interpretação da resposta obtida. Sete 

professores responderam que o fazem em 1 hora; 5 (cinco) professores precisam de 2 

horas; 2 (dois) necessitam de 3 horas, enquanto um professor afirmou que precisa de 

mais de 3 horas, como mostra o quadro 04: 
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QUADRO 04: Tempo necessário para a preparação da aula. 

Tempo de preparação da aula 

(horas) 

Frequência 

0 1 

1 7 

2 5 

3 2 

Mais de 3 1 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador. 
 
 
 

6.5.1  Resistência ao plano de aula 

 

Há forte resistência por parte dos docentes à preparação de planos de aula. A 

justificativa principal tem sido o pouco tempo disponível. No questionário, o 

pesquisador ofereceu três opções para a língua utilizada na elaboração do plano de aula, 

a saber: tétum, português e tétum-português46. Onze professores responderam que 

elaboram o plano de aula em Língua Portuguesa. Por sua vez, 5 (cinco) professores o 

fazem em duas línguas, tétum e português, conforme se evidencia no quadro 05: 

 

QUADRO 05: Língua de elaboração do plano de aula. 

Língua Frequência 

Tétum  0 

Português  11 

Tétum – português  5 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador. 
 

Durante a pesquisa, observamos que os docentes do 1º, 2º e 3º ciclos não 

elaboram o plano de aula antes da prática de ensino. Em conversa com alguns 

colaboradores, eles afirmaram que ninguém lhes ensinou como fazer o planejamento, e 

que, portanto, ainda não sabiam fazê-lo e até então não compreendiam a importância do 

plano de aula. Alguns consideram muito trabalhosa a elaboração deste. A partir daí, 

concluímos que alguns já tinham noção de como planejar suas aulas; contudo, não 

tinham vontade de fazê-lo. Isso reflete também na formação do professor. Mesmo os 

                                                           
46 Tétum-português é uma mescla entre a Língua Portuguesa e o tétum, utilizando termos do português 
para compor enunciados em tétum.   
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que sabem, resistem, devido ao pouco tempo disponível, pois alguns professores 

lecionam de manhã e a tarde.  

 

6.5.2  Dificuldades encaradas durante a preparação da aula 

 

Durante a observação no contexto da pesquisa, vislumbramos muitos problemas 

durante a realização da atividade de ensino-aprendizagem. Os argumentos suscitados 

pelos colaboradores são verdadeiros e atuais, conforme atesta o quadro 06 das 

dificuldades enfrentadas durante a preparação da aula pelos professores da Escola 

Básica Central Bere Mano. 

 

QUADRO 06: dificuldades enfrentadas durante a preparação de aulas. 

Dificuldades enfrentadas Frequência 

Língua portuguesa  12 

Material didático (figuras e livros) 7 

Conteúdos efetivos  3 

Plano de aula  2 

Questão de tempo 1 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador. 
 

Os problemas que os docentes enfrentam durante a preparação de aula são: 

dificuldade de compreender o português, principalmente o vocabulário, porque quase 

todos os livros didáticos são escritos em português. O professor (P13) faz alusão a esta 

questão em tétum: “ha’u nia dificuldade kona ba preparasaun aula nian mak hanesan 

ha’u nia koñesimentu menus ba lian português nebe buat hotu – hotu la’o ladun 

diak
47

”). A barreira da língua também é referenciada no posicionamento do professor 

(P2): “a dificuldade encarada durante a minha preparação da aula relaciona com a 

língua portuguesa, materiais apoiados como o guia do professor, dicionário, etc.”. 

Materiais didáticos de apoio, como figuras e livros atualizados, também são 

problemáticos. Algumas disciplinas ainda utilizam livros de 2002, com um conteúdo 

pouco contextualizado. Além disso, não há um enfoque para a situação do Timor-Leste, 

para que os alunos possam compreender melhor a explicação do professor.  

                                                           
47 “A minha dificuldade acerca da preparação da aula é pouco conhecimento, principalmente em Língua 
Portuguesa. Esta é a causa para todo o equívoco da atividade” (P13). 
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Outra questão crucial é a formação do professor, com relação ao domínio do 

conteúdo e do método de ensino. Alguns professores relataram que não sabem fazer o 

plano de aula; não há ninguém que possa orientá-los. Segundo o professor (P1), “a 

dificuldade encarada durante a preparação da aula: uma planificação muito 

delimitada devido à falta de materiais e, sobretudo a falta de orientação e a língua 

portuguesa”. 

A observação para esta questão é razoável, pois o Ministério da Educação do 

Timor-Leste nomeia o inspetor escolar não por ter capacidade para dirigir e orientar os 

professores, ou seja, ele não é escolhido por ter conhecimento mais elevado do que o 

dos professores. Tal escolha se dá por decisão política do partido que elegeu mais 

cadeiras no parlamento, nomeando pessoal que não tem competência para essa função. 

O quadro se agrava quando ele também não compreendem bem o português. A maioria 

dos inspetores da educação no país não domina bem o referido idioma. Além disso, não 

conhecem um plano de aula, pois nunca elaboraram um antes de assumir o cargo. Não 

raro, eles não dominam os conteúdos presentes no livro didático ou manual escolar. Isso 

é um grande obstáculo, que desmotiva os professores para se esforçarem e para 

melhorar o seu trabalho docente.  

Um professor colaborador da pesquisa reclamou que não tinha tempo para 

planejar suas aulas porque ele lecionava em mais de uma disciplina, e ainda precisava, 

no turno da tarde, auxiliar a ministrar aulas aos alunos do 3º ciclo. A reclamação veio do 

professor (P16): “outras dificuldades que eu encontro está relacionada com a falta de 

tempo que eu tenho para preparar ou planificar as aulas”. Isto é uma grande falha do 

governo, que não preparou recursos humanos suficientes antes de abrir uma escola. 

Para superar essas dificuldades, os colaboradores buscaram utilizar meios 

alternativos, tais como procurar outras fontes, por exemplo, livros, manuais escolares, 

figuras, dicionários, gramáticas da Língua Portuguesa, ou então consultar outros 

professores, que dispunham de mais conhecimento sobre o referido conteúdo. Assim se 

justifica a expressão do professor (P1): “os meios alternativos que eu utilizo para 

superar as minhas dificuldades são procurar dicionários, gramaticas e os materiais 

didáticos disponíveis”. Os professores buscam se capacitar para o trabalho docente, 

através da leitura de livros em português e da participação em atividade promovidas 

pelo Ministério da Educação em relação à didática, além de frequentarem os cursos 

anuais de formação oferecidos pelo INFORDEPE.  
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Em relação à atividade de consultar outros professores com maior domínio do 

conteúdo, 11 (onze) professores responderam sempre fazer esse trabalho; 3 (três) 

colaboradores afirmaram tirar dúvidas com os colegas de trabalho às vezes e 2 (dois) 

não responderam a esta questão.  

 

6.5.3  Referências utilizadas durante a preparação de aulas  

Nesta questão, disponibilizamos três opções para delimitar as referências 

utilizadas durante a preparação de aulas, a saber: apenas o manual escolar, o manual 

escolar acrescido de outros livros relevantes para a disciplina, e o manual escolar 

acrescido de informações oriundas da internet. Treze professores responderam que 

utilizam o manual escolar e outros livros relevantes ao conteúdo; um colaborador 

respondeu apenas utilizar o manual escolar e outros dois não forneceram resposta, 

conforme delimitado no quadro 07:  

 

QUADRO 07: Referências utilizadas na preparação de aulas. 

Referencias utilizada Frequência 

Manual escolar  1 

Manual escolar + outros livros 13 

Manual escolar + internet 0 

Não respondeu  2 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador. 
 

Na verdade nessa escola só tem manual escolar para o professor, os alunos não 

conseguiram acompanhar a explicação do docente com o livro didático.  

 

6.6  Ideias para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem no futuro 

No final do questionário, disponibilizou um espaço para que os colaboradores se 

expressassem e dessem ideias para melhorar a qualidade da aula no futuro. Quinze 

colaboradores responderam essa questão. Segue o Quadro 08, juntamente com a 

explicação de cada item na sequência. 
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QUADRO 08: Opiniões para ministrar aula melhor no futuro. 

Ideias ou opiniões apresentadas Frequência 

Plano de aula 3 

Professor qualificado e criativo 2 

Livros (guia do professor, manual escolar) 5 

Vontade de ensinar 3 

Grupo de trabalho dos professores  1 

Ambiente harmonioso e amigável  1 

Infraestrutura escolar  2 

Mobiliários escolares (sala de aula) 2 

Formação do professor 3 

Bolsa de estudo 1 

Estrutura da escola  2 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador. 
 
 

De acordo com o que informaram, as recomendações seriam:  

a. O professor se dispor a fazer o plano de aula e a se preparar 

adequadamente para apresentar um bom domínio do conteúdo, pois isso 

proporcionaria uma melhor organização do processo de ensino-

aprendizagem, além de aprimorar a explicação ou apresentação dos 

conteúdos aos alunos. 

b. A educação no Timor-Leste deveria dispor de professores qualificados e 

criativos, para não “enganar” as crianças. Os docentes deveriam ainda ter 

a capacidade de facilitar a compreensão dos alunos, através de uma 

explicação contextualizada com a situação real e atual do país. 

c. A escola precisaria dispor de mais livros didáticos, tanto para o professor 

quanto para os alunos, ou seja, deveria ter apoio ou materiais didáticos 

adequados e atualizados para cada disciplina. 
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d. Caberia ao professor ter mais vontade para ensinar, educar e motivar os 

alunos. 

e. Mais discussões seriam fomentadas entre os professores, no sentido de 

criar um grupo de trabalho dos profissionais da educação, com o intuito 

de trocar experiências e complementar mutuamente as competências, 

além de favorecer aos professores tirarem dúvidas entre si. Cada escola 

teria o seu grupo de trabalho. 

f. Haveria de se criar um ambiente harmonioso e amigável na sala de aula, 

para que haja uma boa interação entre o professor e seus alunos, bem 

como entre os aprendizes. 

g. Seria necessário investir na infraestrutura escolar, para que os alunos 

fiquem adequadamente instalados durante o processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, seria crucial fornecer um número suficiente 

de mesas, cadeiras e armários, complementando o mobiliário escolar 

disponível em cada escola.  

h. Haveria de se investir igualmente na formação do professor, 

principalmente em Língua Portuguesa e metodologia de ensino, pois a 

maioria dos professores ainda não segue o curso de metodologia, exceto 

aqueles que concluem cursos de bacharelado no INFORDEPE. 

i. Deveriam ser oferecidas mais bolsas de estudo, para que os professores 

possam estudar e aprimorar seus conhecimentos de Língua Portuguesa 

num país membro da CPLP (Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa). 

j. Por último, a escola precisaria contratar gestores educacionais 

capacitados, para viabilizar os procedimentos didático-pedagógicos e 

garantir que todos os professores obedeçam às leis que foram 

estabelecidas, tanto inerentes à instituição escolar quanto as leis civis do 

Timor-Leste.  

 

6.7 A experiência pessoal do pesquisador enquanto professor de Física 

Iniciamos nossa vida profissional como professor em setembro do ano 2000. 

Começamos a lecionar na escola pré-secundária48 Colégio Infante de Sagres Maliana, 

                                                           
48 Escola Pré-secundário é atual Ensino Básico 3º ciclo, equivale Ensino Fundamental no Brasil 
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onde permanecemos até 2005. Trata-se de é uma escola privada católica, chefiada por 

um padre missionário do verbo divino SVD (Societas Verbi Divini), congregação 

missão católica. Poucos alunos podiam ingressar nesta escola, pois a mensalidade 

custava $US 30 por mês e funcionava em regime de internato. As crianças tendem a 

obedecer às regras do internato obrigatoriamente e sem exceção a ninguém.  

Esta escola era bem controlada e organizada; os alunos compareciam à missa 

todos os dias e toda atividade atendia a um horário previamente estabelecido. Deve-se 

ressaltar que, apesar da boa organização escolar, os alunos sentiam saudades de suas 

famílias. Além disso, a escola se localizava ao pé da Montanha de Cailaco, longe da 

cidade e do posto de saúde. A maioria dos professores morava na cidade, a uma 

distância por volta de 4 km, tendo de atravessar a ribeira, o que sempre é mais difícil na 

época das chuvas. Poucos professores frequentaram o curso de Língua Portuguesa 

naquela época devido à distância.  

Em virtude disto, lecionaram em língua tétum e indonésia. Na verdade, no 

Timor-Leste, após o anúncio do resultado da consulta popular, favorável à 

independência política do país, o governo de transição abriu escolas em todo o território 

e recrutou obrigatoriamente os estudantes universitários para ocuparem o cargo de 

professor. Então, os professores ministraram suas aulas em língua indonésia, utilizando 

o livro indonésio até 2002.  

Após o estabelecimento da Constituição da República Democrática do Timor-

Leste, o governo elaborou um manual escolar em português para o ensino primário. 

Contudo, ainda nos moldes do currículo indonésio. Todavia, na escola pré-secundária, 

ainda se continuava a ensinar em língua indonésia, pois os livros utilizados 

permaneciam neste idioma. Na escola pré-secundária Colégio Infante de Sagres 

Maliana, havia três turmas, cada uma pertencente a uma série.  

Lecionávamos em todas as séries49 oferecidas nesta escola. Semanalmente, 

trabalhamos 12 horas, com carga horária de duas horas por aula, ou seja, noventa 

minutos por dia, configurando aulas geminadas50. Os tópicos ministrados foram os 

descritos no Quadro 09:  

 

 

                                                           
49

 No Timor-Leste, as séries equivalem às classes cursadas. 
50 Aulas geminadas ocorrem quando um professor leciona duas aulas seguidas, totalizando 90 minutos de 
atividade laboral. 
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QUADRO 09: Relação dos conteúdos ministrados nas séries e turmas do professor pesquisador. 
 
Classe Blocos Temáticos e Tópicos Conteúdos Turma 

7º ano  Cinemática  • Referencial; 
• Deslocamento e espaço percorrido; 
• Velocidade média; 
• Velocidade escalar instantânea;  
• Aceleração escalar média; 

 

1 

Mecânica  • Força;  
• Leis de Newton; 
• Movimento Retilíneo Uniforme 

(MRU); 
• Movimento Retilíneo Uniformemente 

Variado (MRUV); 
• Força Peso e Força Normal; 
• Movimentos Verticais Próximos à 

Superfície da Terra; 
•   Atrito; 
• Plano Inclinado; 
• Movimento Circular Uniforme; 
• Força Centrípeta. 

1 

Vetores  • Vetores;  
• Composição de Movimentos. 

1 

Estatística dos corpos rígidos  • Movimento de Uma Força; 
• Condições de Equilíbrio. 

1 

Dinâmica – trabalho, potência e 
energia 

• Trabalho; 
• Potência Média; 
• Energia Mecânica; 
• Conservação da Energia Mecânica 

1 

Hidrostática  • Densidade Absoluta ou Massa 
Específica;  

• Pressão;  
• Pressão Hidrostática;  
• Experiência de Torricelli;  
• Princípio de Pascal;  
• Princípio de Arquimedes.  

1 

Gravitação Universal • Leis de Kepler; 
• Lei da Gravitação Universal;  
• Aceleração da Gravidade;  
• Movimento Orbital. 

1 

8º ano Calor e Temperatura • Temperatura; 
• Calor;  
• Calorimetria;  
• Mudanças de Fase;  
• Dilatação Térmica.  

1 

Comportamento dos Gases e 
Termodinâmica 

• Gás Ideal; 
• Variáveis de Estado de um Gás;  
• Transformações Gasosas;  
• Trabalho (W); 
• Energia Interna de um Gás;  
• 1ª lei da Termodinâmica;  
• 2ª lei da Termodinâmica. 

1 

Ótica e Ondulatória • Conceitos Iniciais;  
• Reflexão da Luz;  

1 
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• Espelhos Planos;  
• Espelhos Esféricos; 
• Refração da Luz; 
• Lentes Esféricas; 
• O Olho Humano; 
• Movimento Harmônico Simples; 
• Ondas;  
• Ondas em Cordas;  
• Ondas na Superfície de Líquidos; 
• Ondas Sonoras;  
• Ondas Eletromagnéticas. 

9º ano Carga Elétrica e Lei de 
Coulomb  

• Condutores e Isoladores;  
• Carga Elétrica;  
• Processos de Eletrização;  
• Eletroscópios;  
• Lei de Coulomb.  

1 

Campo Elétrico • Campo Elétrico;  
• Definição Matemática; 
• Campo Elétrico Gerado por uma 

Esfera Condutora e Eletrizada.   

1 

Potencial Elétrico • Definição de Potencial Elétrico;  
• Potencial elétrico de Cargas 

Puntiformes;  
• Superfícies Equipotenciais;  
• Movimento de Cargas Elétricas em um 

Campo Elétrico;  
•  Potencial Elétrico de uma Esfera 

Condutora e Eletrizada. 

1 

Corrente Elétrica, Leis de Ohm 
e Resistores 

• Corrente Elétrica;  
• Leis de Ohm;  
• Resistores;  
• Aparelhos de Medida.  

1 

Geradores e Receptores • Geradores;  
• Receptores;  
• Lei de Pouillet.  

1 

Eletromagnetismo  • Ímãs;  
• Linhas de Indução;  
• Experiência de Oerstad;  
• Campo Magnético Gerado por 

Corrente Elétrica; 
• Força Magnética; 
• Indução Eletromagnética.  

1 

Física Moderna  • Física Nuclear;  
• Física Quântica.   

1 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador. 
 
Em outubro do ano de 2005, após retornamos da Austrália em ocasião de nossa 

participação na Conferência Internacional da Juventude, transferimo-nos para a Escola 

Pré-Secundária Gumer, em Bobonaro. Tratava-se de uma escola pública na zona rural. 

Muitos alunos vinham de lugares diferentes; alguns deles precisavam se deslocar a pé 

de 10 a 15 km - ida e volta - todos os dias. Não tomavam o pequeno almoço51, porque 

                                                           
51 No Timor-Leste, seguindo a terminologia lusitana, pequeno almoço significa café da manhã. 
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saíam de casa às 5 horas da manhã. Cada turma tinha cerca de 50 a 70 alunos, pois não 

havia salas de aula suficientes, fazendo com que mais de uma turma da mesma série 

estudasse na mesma sala, além de haver carência de professores.  

O mesmo problema de distância entre a casa dos professores e a escola também 

se verificava, afetando-nos também, pois morávamos a aproximadamente 50 km da 

escola. Esta condição dificultava o trabalho docente, pois os alunos já chegavam à 

escola famintos e cansados, e, na época, não existia merenda escolar. Nesta escola, 

havia apenas turmas de 9º ano, divididas em 4 turmas: A, B, C e D. 

No início do ano letivo de 2006, fomos transferidos novamente, desta vez para a 

Escola Pré-Secundária Maliana, uma escola pública da zona urbana. Esta escola se 

situava próximo ao local onde faziamos o curso de bacharelado em Física. Havia muitos 

alunos nesta escola, cada turma contendo um mínimo de 50 alunos, a mesma 

dificuldade encontrada na escola anterior.  

Era difícil ensinar em português, pois não dispúnhamos de conhecimento 

suficiente deste idioma, especialmente no tocante ao vocabulário. Encontramos também 

alunos que vinham de longe, precisando sair de casa às 5 horas da manhã e regressar às 

5 ou 6 horas da tarde (deslocando-se a pé todos os dias). Tudo isso dificultava 

sobremaneira os estudos e a permanência das crianças na escola, havendo altos índices 

de evasão escolar. O que foi relatado nestes parágrafos são experiências globais como 

professor, tanto na zona urbana quanto na zona rural, nas redes pública e privada.  

No dia 15 de agosto de 2008, recebemos uma carta de transferência para o 

INFPC (Instituto Nacional de Formação Profissional e Contínua), agora conhecido 

como INFORDEPE (Instituto Nacional de Formação Docente Profissional da 

Educação), tendo como função fornecer apoio técnico-administrativo e ser assistente 

formador em Física. 

Durante nosso exercício profissional, ministrando aulas de Física no ensino pré-

secundário e secundário, foram vivenciados muitos problemas, principalmente na 

compreensão da Língua Portuguesa, aprendida no período da Independência. Na 

realidade, aprendemos o vocabulário em português, porém, nem todos os aspetos do 

idioma, o mesmo se verificando com relação à ciência. No trabalho, buscávamos 

entender o conteúdo e aliá-lo ao conhecimento científico em língua indonésia de que já 

dispúnhamos. Isso pode fomentar a consideração de que a língua utilizada na sala de 

aula não era relevante em relação ao método aplicado. Buscávamos ensinar Física, mas 

não utilizávamos a linguagem técnica da Física para que os alunos pudessem 
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compreender melhor e se sentirem motivados para buscar ou adquirir novos 

conhecimentos concernentes a esta ciência por desconhecimento linguístico e teórico. 

Neste contexto, concordamos com o parecer de Selbach et al. (2010, p. 17) segundo o 

qual caberia ao professor 

 

[...] tornar os conteúdos conceituais com que trabalha algo 
interessante, novo, surpreendente, colorido, grande, criativo, 
desafiador, etc., principalmente quando trabalha com alunos mais 
novos, que ainda não agregam razões externas (medo de uma nota 
baixa e outros medos) para sua atenção.  

 
 

Por dominar precariamente o conteúdo e por limitação de conhecimento 

empírico e científico, não conseguimos motivar os alunos para estudar Física como uma 

ciência que confere sustentação ao desenvolvimento da tecnologia no mundo moderno, 

e acreditamos que esta situação acontece a todos os professores iniciantes que foram 

obrigados pelo governo a ensinar por carência de recursos humanos após os indonésios 

voltarem para sua nação.  

O manual de Física utilizado na sala de aula foi elaborado por professores 

brasileiros em Língua Portuguesa. Os conteúdos são adequados àqueles ensinados de 

forma global no mundo da ciência, embora, por falta de conhecimento, seja difícil 

explicá-lo de forma satisfatória aos alunos. frequentamos a formação em Física no 

bacharelado em português, o que auxiliou bastante para ministrar as aulas. Existe, 

portanto, uma perspectiva para que todos os professores sigam o plano do governo de 

frequentar o curso, no mínimo em nível de bacharelado, em português, na sua área de 

ensino.   

A mesma realidade acontece com os professores de Matemática, a grande 

maioria jovens e universitários com pouca experiência e conhecimento específicos, 

pouco domínio do português, o que dificulta seu trabalho profissional, tanto na 

preparação como na aplicação na sala de aula.  

 

 
6.8 Desafios  

A nosso ver, o fator principal que dificulta o processo de ensino-aprendizagem 

atualmente no Timor-Leste é a carência de vocabulário em português. Em virtude disto, 

torna-se difícil dominar o conteúdo. Realmente, os professores de Física e Matemática 



135 
 

não têm o conhecimento destas áreas e por não dominarem o português não conseguem 

explicar bem aos alunos.  

Ao analisarmos as atividades em sala de aula, constatamos que o professor 

apenas forneceu o material para os alunos copiarem nos cadernos, impondo a 

memorização de informações com vistas apenas à aprovação no exame. Na verdade, o 

processo de ensino-aprendizagem deveria consistir no inverso do que foi observado, não 

condizendo com o objetivo da educação no século XXI, que é preparar os cidadãos para 

responderem às demandas no campo de trabalho e desempenhar com êxito sua função 

profissional.  

Segundo essa experiência de trabalho e observação em campo, pretendemos 

solicitar ao Ministério da Educação do Timor-Leste que escolha e use rigorosamente 

uma língua de ensino-aprendizagem em todos os níveis de ensino, para que professores 

e alunos utilizem este idioma nas conversas dentro e fora da escola, seja ele tétum ou 

português.  

Consideramos nossa experiência no tempo de criança e estudávamos na escola 

básica SD e SMP52, na qual os professores nos obrigaram a conversar em língua 

indonésia, tanto na sala quanto na fora dela. O domínio deste idioma cresceu bastante, 

até todos os jovens timorenses conseguiram entender a língua indonésia de forma 

fluente na resistência.   

Outra questão interessante é a determinação de se utilizar uma única língua 

mediadora do processo educativo, pois, durante uma década, a utilização de duas 

línguas criou confusões e conflitos, devido ao fato de que o português não era falado de 

forma consistente tanto na escola quanto fora dela, pois os sujeitos da educação, 

principalmente os professores, permanecem considerando o português como língua 

estrangeira, não conferindo a devida importância a ela. O tétum ainda é carente no que 

se refere à existência de termos científicos, à elaboração de livros didáticos e trabalhos 

científicos redigidos neste idioma.  

A nosso ver, isto motivaria um esforço maior em aprender, aprofundar e 

aprimorar o domínio da língua. Tal posicionamento seria crucial, conforme assevera 

Anastaciou (2003 apud VEIGA, 2008, p. 15), 

 
[...] para indicar uma prática social complexa efetivada entre sujeitos, 
professor e aluno, englobando tanto a ação de ensinar quanto a de 

                                                           
52

 SD e SMP são sekolah dasar e sekolah menengah pertama, respetivamente. SD é ensino básico 1º e 2º 
ciclos e SMP é 3º no currículo atual do Ministério da Educação do Timor-Leste. 
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aprender, em um processo contratual, de parceria deliberada e 
consciente para o enfrentamento na construção do conhecimento 
escolar, decorrente de ações efetivas na sala de aula e fora dela. 
(ANASTACIOU, 2003, p.15) 
 

 
Para motivar os professores a ministrar boas aulas e a serem bem preparados 

para o exercício profissional, seria preciso aumentar os salários dos docentes, de modo a 

criar um grupo de trabalho envolvendo professores ministrantes da mesma disciplina, 

com o intuito de buscar resolver os problemas da prática e tirar eventuais dúvidas entre 

os pares de profissão. Afinal, com maiores rendimentos, o profissional dispõe de 

maiores subsídios em todo o período no qual se fizer presente na escola. Vale salientar 

que, no Timor-Leste, o salário do professor é muito inferior àquele oferecido a outras 

profissões.  

Um funcionário de saúde ganha mais, porque tem muitas atividades preparadas 

pelo Ministério, que tem subsidio em cada atividade. O Ministério da Educação deveria 

organizar grupos de trabalho em cada disciplina, para que eles pudessem tirar dúvidas 

ou procurar soluções juntos, logo, poderia dar subsidio para este trabalho.  

Com o objetivo de contornar a crise no setor educacional, o Ministério da 

Educação necessita criar uma associação composta por mestres e doutores timorenses 

para elaborar e fornecer livros didáticos a serem utilizados na sala de aula. Isto porque 

os timorenses conhecem e já estão habituados com a capacidade intelectual dos alunos, 

relacionando-a ao seu conhecimento cotidiano. É preciso melhorar a infraestrutura da 

escola, inclusive o material de apoio didático, tais como carteiras, quadros, biblioteca, 

laboratório, dentre outros recursos.  

Sendo conhecedores da realidade da educação em nosso país, propõe a criação 

de um grupo de trabalho, composto por professores timorenses, para elaborar o 

conteúdo programático de cada disciplina, sob a orientação de peritos timorenses na 

referida área do conhecimento, principalmente mestres. Cada conteúdo programático 

seria apresentado ao governo, que, em contrapartida, forneceria as verbas necessárias 

para a sua consecução.  

Na verdade, quem fala tem experiência, e quem tem experiência tem criatividade 

para melhorar a situação da instituição escolar. Com base em um conteúdo 

programático elaborado pelo próprio professor, seria mais fácil ministrar as aulas, ou 

seja, o método utilizado seria mais adequado, porque a disciplina lecionada seria 

atualizada e contextualizada com a situação diária das crianças. O manual didático de 
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que dispomos atualmente não responde às exigências e necessidades dos alunos, já que 

adota o currículo de países mais avançados em matéria de educação, como Brasil e 

Portugal, por exemplo. 

É igualmente necessária a criação de um grupo de professores pesquisadores, 

que investiguem as dificuldades, obstáculos e limitações de cada escola atualmente. Ao 

término da investigação, o referido grupo de pesquisa teria a atribuição de relatar e 

interpretar os dados coletados para o governo, através do Ministério da Educação, por 

meio de um relatório científico. Contudo, para que isso seja implementado, há de se 

capacitar e formar jovens mais qualificados.  

Na verdade, os professores timorenses, de um modo geral, têm grande 

dificuldade para lecionar em português, devido ao conhecimento precário desse idioma. 

A nosso ver, ainda falta a vontade de aprender a Língua Portuguesa, apesar de o 

governo ter oferecido um curso gratuito desde o ano 2000 e haver estabelecido um 

instituto em 2004 para aprimorar a fala, a escrita e a compreensão desta língua. Além 

disso, faltam professores, principalmente os qualificados, para lecionar as disciplinas, 

tais como Matemática, Física, Português e Inglês. Outro problema é a infraestrutura 

precária da sala de aula: há poucos estabelecimentos disponíveis funcionando como 

escolas.  

Além disso, na Matemática e Física mostrou o fato de que o ensino é ainda numa 

abordagem  tradicional, conforme já explicitado no capítulo 3.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A nosso ver, a educação no Timor-Leste atualmente é atravessada por um viés 

fortemente tradicional, marcada por um processo de ensino-aprendizagem 

absolutamente pautado no professor como centro da informação. Este fato é indicado 

indubitavelmente pelo método didático-pedagógico utilizado, no qual o professor repete  

o conteúdo do livro didático sem um bom domínio e os alunos escutam as informações 

para então tomar notas nos cadernos daquilo que consta no manual escolar, com o 

intuito de memorizar os assuntos para a obtenção de notas nas avaliações. Com isso, há 

pouca intervenção dos alunos no seu próprio aprendizado, ou seja, a interação entre 

professor e alunos é bastante fragilizada.  

Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a educação no Timor ainda se 

encontra nos estágios iniciais de desenvolvimento. Basta afirmar que, em pleno século 

XXI, alguns docentes, embora raros, principalmente aqueles com mais tempo de 

profissão, ainda infligem castigos físicos e psicológicos nos alunos, como bater nas 

mãos e pernas, puxar as orelhas, colocar o aluno que errou a resposta de joelhos diante 

da sala inteira, além de outras punições que configuram violência escolar, realizadas 

tanto durante a aula quanto nos demais momentos da rotina escolar, como na hora do 

intervalo. Trata-se de intimidações, coerções e abuso da autoridade docente.  

O currículo elaborado pela equipe do Ministério da Educação é adequado às 

demandas da sociedade da informação, tal qual se configura nos dias atuais. Os 

conteúdos são relevantes ao panorama da educação no mundo globalizado em todos os 

níveis de ensino. Todavia, o conhecimento básico das crianças sobre os conteúdos e 

temas elaborados no manual didático não são satisfatórios, devido à falta de 

compreensão da linguagem dos referenciais.  

Os dirigentes do país nutrem uma grande expectativa com relação à capacidade e 

à habilidade dos estudantes de graduação, mestrado e doutorado que estão a estudar 

tanto no país quanto no estrangeiro, pois eles ajustariam o mundo do trabalho no Timor, 

às exigências e padrões atuais e aplicariam um novo método de ensino, no qual o 

professor explica os conteúdos com eficiência, relacionando-o a situações da vida 

concreta das crianças. Em outras palavras, o país busca um professor aberto à troca de 

ideias com os alunos por meio da discussão, conferindo-lhes a oportunidade de interagir 

num ambiente seguro e propício para a aprendizagem.   
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Para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, é necessário o domínio das 

tecnologias, como, por exemplo, utilizar o computador na fase de planejamento da aula 

e complementar as informações a ser ministradas com o auxílio da internet para 

simplificar a apresentação do conteúdo, pois tais estratégias facilitam, por parte dos 

alunos, a compreensão do tema apresentado. Outro recurso imprescindível é a utilização 

de materiais didáticos adequados e modernos na sala de aula, tais como quadro branco e 

projetor de multimídias, para que os alunos não só memorizem informações, mas se 

sintam atraídos pela explicação do professor. Uma compreensão mais acurada da 

matéria ensinada é fundamental para que os alunos possam competir no mundo 

globalizado e responder às demandas do mercado de trabalho. 

Durante os três meses da etapa de campo, empreendemos uma observação 

participante, aplicamos questionários e conversa informais como instrumentos de 

pesquisa na coleta de dados. A observação participante permitiu-nos contato direto com 

as atividades dos professores de Matemática e CFN em 19 aulas, utilizando-se de uma 

tabela de observação composta por três opções, a saber; sempre, raramente e nunca. 

Mediante esta tabela, selecionamos a melhor opção para categorizar os meandros da 

prática docente observada.  

Em seguida, foram analisados os dados obtidos através da tabela de observação 

de aula e elaborada uma tabela percentual de cada professor atuando em uma 

determinada série. Logo após, foi elaborado um gráfico da percentagem de opções 

escolhidas pelo pesquisador durante a observação.  

Dezesseis professores responderam os questionários, os quais continham 13 

perguntas mistas. Alguns colaboradores responderam em tétum, devido à compreensão 

precária do português, tendo em vista que as perguntas elaboradas pelo pesquisador 

estavam em Língua Portuguesa. Para reforçar as informações coletadas através da 

observação e dos questionários, conversamos informalmente com os professores, tanto 

no lócus da pesquisa, nos momentos dos intervalos, como na residência dos 

colaboradores, fora do horário de trabalho.   

Ao término da análise dos dados coletados, pudemos identificar os fatores que 

dificultavam o processo de ensino-aprendizagem na primeira década da independência 

do Timor-Leste. Não obstante, há de se ressaltar a visão dos políticos e dos intelectuais, 

que têm orgulho da situação multilíngue do país, considerada uma riqueza cultural, além 

de uma forma de identidade que diferencia o Timor de outros países do mundo, 

especialmente na Ásia. Porém, tal situação constitui um desafio para aprofundar os 
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conhecimentos da população acerca da Língua Portuguesa, para que se impulsione o 

progresso da ciência, pois não existem livros científicos em tétum.  

Esse orgulho da realidade multilíngue do Timor e as considerações dos líderes 

da luta pela independência do país, cujo principal instrumento de resistência foi a 

Língua Portuguesa, resultaram na tensão entre tétum e português. Na sala de aula, os 

colaboradores utilizaram o livro didático em português e tentaram explicar os conteúdos 

do manual em tétum, pois a maioria dos professores nativos, principalmente os novatos, 

não compreendem bem a Língua Portuguesa, devido à carência de conhecimento lexical 

neste idioma. É fácil constatar que, quando o docente busca ensinar em tétum sem 

dominar o conteúdo do livro didático, a explicação torna-se caótica e o método utilizado 

denuncia a sua inadequação mediante a desmotivação dos aprendizes. Esta foi a 

realidade observada em campo. 

O conflito entre tétum e português no Timor-Leste não só existe na escola, mas 

continua na comunidade porque os povos ainda consideram o português como língua 

estrangeira e colonialista. Então, por motivos políticos, a Língua Portuguesa não 

conseguiu ganhar a adesão do povo de forma generalizada. Na escola, tanto os 

professores quanto os alunos usavam tétum como língua de conversa. Os livros 

didáticos, contudo, são preparados em português, embora o docente não domine este 

idioma. Logo, não consegue ministrar bem sua aula, apenas fornecendo o material para 

os alunos copiarem e memorizem para obter notas na prova ou no exame.  

Em virtude disso, esperamos que o Governo, através do Ministério da Educação, 

estabeleça uma associação para criar normas de escrever e publicar trabalhos científicos. 

Ademais, é preciso valorizar a obra científica dos autores nativos. Consideramos este 

um ponto crucial para melhorar a qualidade da educação no Timor-Leste, pois os 

timorenses conhecem muito bem a capacidade dos estudantes para ressaltar os exemplos 

e exercícios com fatores que os alunos veem de forma integrada ao seu cotidiano. Para 

responder às demandas no mercado de trabalho, é preciso estudar ciência e tecnologia 

no mundo globalizado.  

O Governo e o Parlamento Nacional do Timor-Leste precisam rever o artigo 8 

da Lei de Bases da Educação, a lei nº 14/2008, de 29 de outubro de 2008, posto que este 

artigo impõe de forma excessiva aos professores preparar aulas em duas línguas, além 

de obrigar os alunos a estudar as diversas ciências em duas línguas ao mesmo tempo. É 

inegável que os timorenses têm capacidade intelectual para aprender, saber, saber fazer 

e ser. Todavia, as limitações dos recursos didáticos e humanos atribulam esse processo. 
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Além da precariedade dos referenciais e mídias, os manuais didáticos são elaborados em 

português por autores brasileiros e portugueses, cujo sistema educativo e cultural é 

diferente daquele vivenciado no Timor. Assim, infelizmente, tais manuais não 

correspondem à nossa situação real.   

Julgamos impraticável utilizar duas línguas ao mesmo tempo para realizar o 

mesmo trabalho. Algo que, em primeira instância, enriqueceria a dinâmica do processo 

de ensino-aprendizagem termina por prejudica-la, pois o professor não domina o 

conteúdo, nem consegue interpretar o conceito científico em tétum. Logo, a explicação 

se torna contraproducente. Enfim, os alunos perdem o sentido do trabalho docente e 

surgem muitos equívocos relacionados às informações copiadas nos cadernos. 

No processo de ensino-aprendizagem, os professores enfrentam sérias 

dificuldades para preparar e ministrar as aulas, pois têm de fazê-lo em duas línguas. 

Ademais, há muitos termos técnico-científicos novos, desconhecidos para os docentes. 

Destarte, os professores preparam as aulas de forma inadequada e, por vezes, incoerente 

do ponto de vista metodológico, e isso não condiz com uma docência de qualidade. 

Os alunos comparecem à escola apenas para copiar informações do manual 

didático e, em seguida, tentam memorizá-las em casa. O foco do aprendizado, portanto, 

não está diretamente na ciência estudada, mas na capacidade de memorização, pois a 

explicação do professor muitas vezes não se vincula à ciência, devido ao conhecimento 

precário da língua, compartilhado por professores e alunos. Como resultado, perde-se o 

sentido da ciência e a oportunidade de aprendê-la é simplesmente desperdiçada. 

Na Escola Básica Central Bere Mano Memo, havia muitos professores que 

concluíram seus estudos de bacharelado em Língua Portuguesa. Contudo, poucos 

docentes ministravam aula em português. Apesar de a maioria dos professores de 

Matemática e CFN terem o curso de bacharelado, eles não demonstravam domínio do 

idioma. Além disso, o curso complementar e a formação contínua oferecidos pelo 

Governo durante 3 anos a partir de 2009 a 2012 não teve o aproveitamento esperado 

pelos cursistas, inclusive o curso de bacharelado oferecido entre 2008 e 2010, pois 

muitos professores timorenses atuaram como formadores sem ter, por sua vez, a devida 

experiência para a função.  

Assim, as aulas forneceram explicações insuficientes aos alunos, futuros 

professores, apenas oferecendo material para eles copiarem. Reproduziu-se nos cursos 

de formação inicial e continuada o mesmo modelo escolar criticado nesta dissertação. 

Isso aconteceu porque o docente não dominava o conteúdo, ensinava sem planejamento, 
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não consultava outros colegas para tirar as dúvidas e não buscava outras referências 

capazes de fornecer explicações mais simples. Desse modo, os formandos aprenderam 

pouco e a Língua Portuguesa permaneceu alijada na escola e na comunidade.  

Analisando a realidade dos alunos nas escolas do país, após a conclusão de um 

nível de ensino e o ingresso no próximo nível, a aprendizagem dos estudantes se mostra 

prejudicada porque não resultou, como bagagem, a base da ciência ministrada no ano 

letivo anterior. A partir dessa conjuntura, o povo em geral passa a enxergar os 

professores com desconfiança, vendo-os como profissionais incompetentes e 

desprovidos de uma metodologia adequada para ensinar.  

O aluno, por seu turno, costuma ter pouco conhecimento e desinteresse em 

aprender, por não haver motivação por parte dos professores. Enfim, o Timor-Leste 

atualmente enfrenta um panorama pouco animador de uma educação sem qualidade, 

fator que apenas contribui para o depauperamento da nação.  

A realização de grupos de trabalho nas escolas, constituídos principalmente por 

professores da mesma disciplina, é um meio interessante para possibilitar a discussão, 

dissipar as dúvidas, preparar material e elaborar planos de aula, pois nenhum professor 

dispõe do conhecimento total de uma determinada área do conhecimento. É preciso, 

pois, complementar a prática docente contanto com os conhecimentos da categoria. Não 

há motivo para constrangimento ou arrogância para perguntar o que ainda não se sabe, 

pois isto ajuda sobremaneira o professor a desenvolver a sua capacidade intelectual, 

além do domínio do conteúdo e da língua. Finalmente, a colaboração mútua entre os 

docentes de uma mesma disciplina subsidia os profissionais na utilização de um método 

adequado na sala de aula, favorecendo, assim, a aprendizagem.  

Para motivar os docentes a aderir à metodologia da criação de grupos de 

trabalho, o Governo deveria valorizar a prática docente por meio de um subsídio 

financeiro, a exemplo de uma bolsa de incentivo à docência. Anualmente, seria feita 

uma avaliação do desempenho profissional para, em seguida, promover um aumento de 

salário para o professor que apresentasse bom desempenho.  

Além disso, o Governo do Timor-Leste deveria dispor de professores 

qualificados e criativos, para não ludibriar as crianças com aulas contraproducentes. Os 

docentes deveriam ainda ter a capacidade de facilitar a compreensão dos alunos, através 

de uma explicação contextualizada com a situação real e atual do país. No Timor-Leste, 

muitas vezes, a própria população pensa que os timorenses não seriam capazes de 

realizar qualquer trabalho que demandasse conhecimentos mais complexos, validando a 
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falsa noção de que os timorenses não teriam capacidade intelectual para desenvolver a 

nação. Isso, obviamente, é falso e enganoso, pois, o povo timorense tem plena 

capacidade intelectual para pensar, agir e criar.  

O problema talvez esteja no medo de começar, na vergonha do erro, na falta de 

consciência de buscar coisas novas, tais como as ciências e as novas tecnologias. A 

maioria dos professores tem uma dificuldade dupla, de um lado a língua portuguesa e de 

outro a falta de um bom domínio dos conteúdos a serem ensinados, bem como sua 

dimensão pedagógica.  

Após concluir a presente dissertação e obter o título de mestre, o pesquisador 

planeja regressar ao Timor e auxiliar os professores de Física do terceiro ciclo do ensino 

básico através de um curso de formação continuada com a duração de uma semana, a 

ser oferecido em treze distritos, com o intuito de fomentar discussões acerca do 

conteúdo e da prática docente, contribuir para dirimir as dúvidas através do diálogo e da 

apresentação da base teórica do conteúdo a ser ministrado pelos docentes, bem como 

orientar a preparação adequada do conteúdo, através da elaboração de planos de aula e 

um manual de orientação ao professor.  

Segundo a análise e a interpretação das respostas fornecidas pelos colaboradores 

no questionário, pôde-se observar que P1, P2, P4, P11, P12 e P16 enfrentaram 

dificuldades na preparação da aula porque dispunham de pouca orientação para 

empreender o planejamento da atividade docente e não compreendiam muitas palavras 

em português. Ademais, na observação da aula do professor P3, de Biologia, ficou 

patente que ele não conseguia dominar e ensinar Física por não estar atuando dentro de 

sua área de formação.  

No contexto timorense, muitos professores de Física e Matemática são 

universitários que foram recrutados para ensinar devido à carência de professores após a 

Restauração da Independência. Então, tais professores precisam de uma formação 

especificamente voltada para a sua disciplina, objetivando aprimorar os conhecimentos 

técnico-científicos da área com vistas a possibilitar ao professor ministrar melhor o 

conteúdo.  

É sabido que a educação é a fonte principal do surgimento da tecnologia, ou 

seja, pode-se dizer que a tecnologia é o fruto ou o produto da educação. A humanidade 

adquire conhecimentos de ordens diversas na escola, na Universidade ou num grupo de 

trabalho para aprimorar a sua capacidade de gerar o progresso. É lógico que a 

tecnologia advém da criatividade humana, auxiliando-o no processo de descobrir coisas 
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novas e facilitar o trabalho. Por isso, a qualidade de vida tem melhorado do ponto de 

vista global. As atividades em geral são de fácil execução, devido aos recursos 

tecnológicos, e os fenômenos da vida no mundo estão sendo revelados com cada vez 

mais precisão pelas ciências. 

É fato que a língua é uma arte para expressar ideias, pensamentos, sentimentos. 

Acreditamos que toda língua surgiu a partir do seu uso. Ocorre que, no sistema 

educacional do Timor-Leste, o tétum e o português não são adequadamente utilizados, 

dificultando a aprendizagem em todas as disciplinas.  

Tomando por base nossa experiência de trabalho de oito anos como professor de 

Física e de quatro anos atuando no apoio técnico-administrativo da instituição de 

formação de professores, além de considerar a observação direta na aula da Matemática 

e CFN durante a etapa de campo da pesquisa, podemos afirmar, resumidamente, que, 

por falta de utilização destas duas línguas na comunicação diária, principalmente o 

português, torna-se difícil para o professor ministrar boas aulas e atrair a atenção dos 

alunos, além disso, ele não domina o conteúdo. Logo, os discentes ficam desmotivados 

para buscar outras informações porque não sabem por onde começar. 

O professor de Física e Matemática no Timor-Leste, repete as atividades tais 

como: explicar os conceitos, definições, equações, operações matemáticas, logo depois 

mostra exemplos e ministra exercícios sem se preocupar com a compreensão e 

contribuição dos alunos. Essas atividades revelam que os professores de Física e 

Matemática ainda são tradicionais, pois tem uma tendência de usar esse método.  

Observamos que o professor de Matemática faz os cálculo sozinho no quadro e 

apenas mostra a resposta final aos alunos, isto significa que o docente faz para os 

alunos, enquanto os discentes querem que o professor faça com eles para que possam 

perceber a maneira de fazer a solução, os deixa pensar, buscar a compreensão daquele 

que tinha aprendido.  

A partir dos dados revelados pela experiência de trabalho e observação direta em 

campo vivenciadas ao longo do presente estudo, pretendemos solicitar ao Ministério da 

Educação do Timor-Leste a escolha e o uso de uma única língua de ensino-

aprendizagem em todos os níveis de ensino, para que professores e alunos possam 

utilizar este único idioma em suas conversa, seja tétum ou português.  

Para nós, isto poderia proporcionar um esforço mais direcionado para aprender, 

aprofundar e aprimorar o domínio da referida língua. Julgamos ser mais apropriada a 

escolha e o uso do português como língua mediadora do processo de ensino-
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aprendizagem, pois os livros didáticos já são elaborados neste idioma, apresentando 

conceitos científicos e práticas científicas passíveis de serem mobilizadas como fontes 

teóricas do trabalho docente. 
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Apêndice 
 

  
TABELA: Resultados da análise da observação direta em sala de aula. 

Ano de 
escolaridad
e  

Aula Total da 
Observaçã
o (n) 

Pergunt
as 
Princip
ais  

Pontos 
Interessant
es (PI) 

Opções (O) 

     Sempre  Raro  Nunca  
9º ano Mat. 1 1 1 1   

    2 1   
    3 1   
    4 1   
    5 1   
   2 1 1   
    2 1   
    3 1   
    4 1   
    5 1   
    6 1   
   3 1 1   
    2 1   
    3 1   
   4 1 1   
    2 1   
    3   1 
   5 1  1  
   6 1 1   
   7 1 1   

Percentagem 90% 5% 5% 
  2 1 1 1   
    2 1   
    3 1   
    4 1   
    5  1  
   2 1 1   
    2 1   
    3  1  
    4 1   
    5 1   
    6 1   
   3 1 1   
    2  1  
    3 1   
   4 1 1   
    2 1   
    3   1 
   5 1  1  
   6 1  1  
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   7 1 1   
Percentagem 70% 25% 5% 

  3 1 1 1   
    2 1   
    3 1   
    4 1   
    5 1   
   2 1 1   
    2 1   
    3 1   
    4 1   
    5 1   
    6 1   
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2 1   
    3   1 
   5 1   1 
   6 1 1   
   7 1   1 

Percentagem 70% 0% 30% 
  4 1 1 1   
    2 1   
    3 1   
    4 1   
    5  1  
   2 1  1  
    2  1  
    3  1  
    4  1  
    5   1 
    6 1   
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2 1   
    3   1 
   5 1  1  
   6 1  1  
   7 1   1 

Percentagem 35% 35% 30% 
Percentagem total  66,25% 16,25

% 
17,5% 

 
8º ano Mat 1 1 1 1   

    2  1  
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    3 1   
    4  1  
    5  1  
   2 1  1  
    2  1  
    3  1  
    4   1 
    5   1 
    6   1 
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2   1 
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 15% 30% 55% 
  2 1 1 1   
    2  1  
    3  1  
    4  1  
    5  1  
   2 1  1  
    2  1  
    3  1  
    4   1 
    5  1  
    6   1 
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 10% 45% 45% 
  3 1 1 1   
    2  1  
    3  1  
    4  1  
    5  1  
   2 1  1  
    2  1  
    3  1  
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    4   1 
    5  1  
    6   1 
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 10% 45% 45% 
  4 1 1 1   
    2 1   
    3 1   
    4  1  
    5 1   
   2 1  1  
    2  1  
    3  1  
    4  1  
    5   1 
    6   1 
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 25% 30% 45% 
  5 1 1 1   
    2 1   
    3 1   
    4  1  
    5  1  
   2 1  1  
    2  1  
    3  1  
    4  1  
    5   1 
    6   1 
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
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   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 20% 35% 45% 
Percentagem total  16% 37% 47% 

 
 CFN 1 1 1 1   
    2 1   
    3 1   
    4  1  
    5  1  
   2 1 1   
    2 1   
    3  1  
    4  1  
    5  1  
    6  1  
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5    1 
   6    1 
   7    1 

Percentagem 30% 35% 35% 
  2 1 1 1   
    2 1   
    3  1  
    4  1  
    5  1  
   2 1 1   
    2  1  
    3  1  
    4 1   
    5 1   
    6 1   
   3 1  1  
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
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   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 35% 35% 30% 
  3 1 1 1   
    2 1   
    3   1 
    4  1  
    5   1 
   2 1 1   
    2  1  
    3  1  
    4  1  
    5   1 
    6   1 
   3 1 1   
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 25% 25% 50% 
Percentagem total  30% 31,7 38,3% 

 
7º ano Mat 1 1 1 1   

    2 1   
    3 1   
    4  1  
    5  1  
   2 1  1  
    2  1  
    3  1  
    4  1  
    5  1  
    6  1  
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 20% 45% 35% 
  2 1 1 1   
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    2  1  
    3  1  
    4  1  
    5  1  
   2 1   1 
    2   1 
    3   1 
    4   1 
    5   1 
    6   1 
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7    1 

Percentagem 10% 25% 65% 
  3 1 1 1   
    2 1   
    3 1   
    4  1  
    5   1 
   2 1  1  
    2  1  
    3  1  
    4   1 
    5   1 
    6   1 
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 20% 25% 55% 
  4 1 1 1   
    2 1   
    3  1  
    4  1  
    5  1  
   2 1  1  
    2  1  
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    3  1  
    4  1  
    5   1 
    6  1  
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1  1  
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 10% 50% 40% 
Percentagem total 15% 36,25% 48,75% 

 

 CFN 1 1 1 1   
    2 1   
    3 1   
    4  1  
    5  1  
   2 1 1   
    2 1   
    3  1  
    4  1  
    5  1  
    6  1  
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2 1   
    3   1 
   5 1  1  
   6 1  1  
   7 1   1 

Percentagem 35% 40% 25% 
  2 1 1 1   
    2 1   
    3  1  
    4  1  
    5  1  
   2 1  1  
    2  1  
    3  1  
    4  1  
    5  1  
    6  1  
   3 1   1 
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    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 15% 50% 35% 
  3 1 1 1   
    2 1   
    3  1  
    4  1  
    5   1 
   2 1 1   
    2 1   
    3  1  
    4  1  
    5  1  
    6  1  
   3 1   1 
    2   1 
    3   1 
   4 1 1   
    2  1  
    3   1 
   5 1   1 
   6 1   1 
   7 1   1 

Percentagem 25% 35% 40% 
Percentagem total  25% 41,7% 33,3% 

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador. 
 

 


