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Resumo 

       Este artigo tem como tema análise da escrita dos formandos caso do IFP de Quelimane, tem como objectivo, 

analisar a escrita dos formandos. A pesquisa surge no âmbito da inquietação pessoal diante da problemática 

constatada na experiência vivida, onde constantemente o pesquisador tem feito as suas rotinas de pesquisa  tenho 

me confrontado com  problemas de escrita apresentadas pelos futuros professores ao escreverem no quadro. Em 

termos metodológicos, a presente pesquisa adoptou por uma abordagem quantitativa. A abordagem quantitativa 

considera que tudo pode ser quantificável. Para a interpretação dos dados objectivou se analisar a escrita dos 

formandos do IFP de Quelimane. Para esse propósito, apresentou-se uma revisão bibliográfica, com a discussão 

sobre como melhorar a escrita dos formandos nos IFPs para o ensino básico. Posteriormente apresenta-se o 

estudo empírico realizado com 61 (sessenta e um) indivíduos sendo 54 (cinquenta e quatro) formados de ambos 

os sexos e com idades e 7 (sete) formadores. Como instrumento foi usado o questionário e a observação directa. 

Em termos de conclusões, os resultados mostraram os futuros professores devem apresentar ao escrever no 

quadro letras legíveis e cursivas para facilitar a aprendizagem da leitura e escrita da criança moçambicana. Os 

formandos também referiram-se nas suas respostas do questionário, de ser uma obrigação na formação que eles 

usem ao escrever no quadro uma caligrafia legível cursiva e as palavras correctamente bem escritas. 

Palavras-chave: Análise, escrita, formação, letras, professor  

Abstract 

      This article has as its theme the analysis of the trainees' writing in the case of the IFP in Quelimane, it aims 

to analyze the trainees' writing. The research arises within the scope of personal, in view of the problem 

observed in the lived experience, where the researcher has constantly done his research routines. I have been 

confronted with writing problems presented by future professors when writing on the blackboard. In 

methodological terms, this research adopted a quantitative approach. The quantitative approach considers that 

everything can be quantifiable. To interpret the data, the objective was to analyze the writing of the trainees at 

the IFP in Manica. For this purpose, a literature review was presented, with a discussion on how to improve the 

writing of trainees in IFPs for basic education. Subsequently, the empirical study carried out with 61 (sixty-one) 

individuals is presented, being 54 (fifty-four) graduates of both sexes and aged and 7 (seven) trainers. As an 

instrument, the questionnaire and direct observation were used. In terms of conclusions, the results showed that 

future teachers should present legible and cursive letters on the board to facilitate the learning of reading and 

writing for the Mozambican child. Trainees also mentioned in their questionnaire responses that it is a must in 

the training that they use to write on the board legible cursive handwriting and the words correctly spelled. 

Keywords: Analysis, writing, training, letters, teacher      

Introdução  

       Actualmente a formação do curso básico requer escrever bem, usando letras cursivas em 

maior frequência possível, ligando as palavras de modo que as crianças do 1º e 2º ciclo 

saibam como escrever as letras/palavras. Neste âmbito, o pesquisador estava mais preocupado 

na análise da escrita de cada formando principalmente aqueles que tem maior dificuldade na 

sua forma de escrever as letras cursivas não se identificando nelas qualidade do bem escrever 

como futuros professores que a sociedade moçambicana espera para a boa aprendizagem dos 

seus filhos. Atendendo o curso que eles frequentam como futuros professores, há toda 
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necessidade de se apropriar de conhecimentos da ortografia e boa caligrafia, principalmente 

para o 1º ciclo, onde ao nível nacional recomenda-se as habilidades de várias letras de formas 

mais legível, como apresentam os quadros silábicos da 1ª e 2ª classe. Esta metodologia de 

bem escrever, inicialmente é uma exigência base de cada professor ou futuros professores em 

formação que façam esforço de uma exercitação permanente para adaptarem-se nos trabalhos 

da leitura escrita desse ciclo. A exercitação permanente permitirá boa qualidade na escrita do 

futuro professor, já que ele é a maior fonte da aprendizagem da criança no ensino básico. 

      Estas dificuldades que os futuros professores apresentam, irão influenciar sobremaneira 

nas crianças em classes iniciais do ensino básico, com maior espaço das médias e 

desenvolvimento das estações televisivas, a sociedade vê-se confrontada com o problema da 

escrita. Os meios de comunicação invadem os espaços e poucas crianças se preocupam com 

livros, as cópias, as redacções e muito mais actividades de aprendizagem. Face a esta situação 

está o problema que se verifica nos formandos do IFP em particular de Quelimane onde em 

utilizar a letra de imprensa no quadro ou nos cadernos surge aqui uma indagação. Como 

melhorar a escrita dos formandos nos IFPs para o ensino básico? A análise da escrita dos 

formandos no IFP de Quelimane é uma pesquisa que vai permitir especificar as dificuldades 

apresentadas pelos futuros professores ao escreverem no quadro sendo que a escrita é uma 

arte que transmite informações e experiências de bem escrever do professor para a criança que 

entra pela 1ª vez no processo de ensino aprendizagem e este processo de ensino 

aprendizagem, requer que o professor tenha habilidades pedagógicas/ metodológicas na 

escrita para que a criança perceba e saiba como se escrevem as letras, palavras e frases.  

 

        Alguns formandos no IFP de Quelimane escrevem frequentemente com letras de 

imprensa, sem ligações das sílabas nas palavras. A boa aprendizagem interessa-se pelo 

correcto emprego das regras da ortografia, desde a boa escrita ou escrita sem erros, boa 

caligrafia e o uso correcto do alfabeto. Este facto inequivocamente vem sendo exigido pelos 

pais e encarregados de educação na melhoria de qualidade de ensino, dai a relevância do tema 

do presente trabalho. Segundo Duarte (2009,p.217), O plano curricular da 10ª + 1 ano de 

formação entra em contradição com os princípios de alínea e) do artigo 3 da lei n
o
 6/92 

referente a “formar o professor como educador e profissional consciente com profunda 

preparação científica e pedagógica capaz de educar os jovens e adultos". Com base nesta 

citação, os futuros professores em formação do modelo 10ª + 1 ano, não apresentam profunda 

preparação pedagógica capaz de ensinar a criança a escrever bem nos vários ciclos do ensino 

básico, visto que eles próprios têm dificuldades na escrita. Para a criança saber escrever 

depende de bem escrever do professor usando letras cursivas de modo que ela veja a maneira 

como se escreve no quadro e imitar escrevendo no seu caderno. A pertinência desta 

justificação do pesquisador pretende que os futuros professores do ensino básico, façam 

esforços a maneira como podem apresentar a sua caligrafia no quadro, com letras legíveis e as 

palavras correctamente escritas sem desligação das sílabas. 

       Amor (1997, p.109) considera a escrita "como um processo dinâmico e prático cuja 

aprendizagem sistemática depende das aprendizagens assistemáticas extra-escolares de base 
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vivenciais, função que o próprio meio cultural oferece". Importa dizer que alguns formandos 

não apresentam a dinâmica na vocação profissional desde a fase da candidatura, como futuros 

professores do ensino básico, onde precisa de mais cuidado na escrita exigida pelo MEC, que 

o professor tenha uma caligrafia legível e as palavras correctamente bem escritas. É objectivo 

final, formar um profissional da educação que responda cabalmente as exigências 

profissionais que a carreira docente prevê passando, desde a aquisição de competências 

linguísticas escritas até a proficiência comutativa. No currículo de formação de professores do 

ensino básico, os responsáveis deviam aplicar uma análise de prática da escrita de cada 

formando de modo a servir de base da aprendizagem da criança ao nível nacional. A pesquisa 

tem como hipótese: a escrita dos formandos no IFP de Quelimane influencia a fraca qualidade 

profissional, a exercitação dos formandos nos IFPS para o ensino básico contribui o 

melhoramento da escrita de futuros professores. 

 

Fundamentação teórica  

      A aprendizagem da escrita requer uma prática sistemática, isto é, aprende-se a escrever 

escrevendo. Importa ter sempre presente a ideia de que o futuro professor deve ter habilidades 

da escrita. A escrita serve em termos gerais para divertir, informar, comunicar estabelecer 

ligações com os alunos que estão a sua frente. Para Gomes et all (1999) apud Diniz 

(2004,p.119), define que “escrever é uma actividade psicomotora, a que deve corresponder 

uma actividade mental de compreensão do que se escreve e da situação a que se refere”. Os 

futuros professores do ensino básico deviam dedicar-se numa actividade de compreensão o 

que escrevem, com letras cursivas de modo que o aluno saiba como se escrevem as letras e 

sílabas para boa aprendizagem da leitura de palavras e textos. De acordo com Duarte et all 

(2009,p.33), "o jovem futuro professor deve ter preparação tal que lhe dêem segurança e que 

não permita que ele traumatize os alunos com a sua insegurança teórica - pratica". A 

preparação da escrita requer a um treinamento de como escrever as letras, palavras e frases 

para boa aprendizagem das crianças nos ciclos iniciais. A formação é uma grande construção 

em que o conhecimento é importante. Ela é articulada, equilibrada de três componentes: a 

científica, pedagógica e pessoal. 

       Niquice (2002) salienta que a situação dos formandos, a formação científica significa que 

cada formando devia ter habilidade de bem escrever as letras ou as palavras como futuro 

docente. Formação pedagógica refere, o conhecimento de letras a usar no quadro e em frases 

para que a criança saiba o uso correcto e o tipo de letra a usar num determinado contexto da 

frase. A formação pessoal seria aquisição das experiências do seu dia-a-dia, influenciadas 

pelo meio ambiente, podendo-se incluir vários aspectos comportamentais numa determinada 

sociedade. Na qualidade de futuros professores a formação pessoal será dedicar-se em fazer 

mais esforço de treinar individualmente usando letras cursivas. Santomé (1995) apud Sá-

chaves (1997,p.19), "é importante recordar que na formação a qualidade constrói-se durante o 

processo de ensino e aprendizagem". Dai que o formando deve adquirir essa qualidade 

durante a sua formação. Deste modo a aprendizagem de boa escrita de todas crianças 

moçambicanas dependerá do bem escrever do futuro professor esperado nesta sociedade. De 
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acordo com Passos (1999) a chave do sucesso de bem escrever do aluno depende da maneira 

como o professor escreve. Um bom desempenho do professor na escrita motiva ao aluno nas 

aulas. Neste contexto, o aluno imita o tipo de letras que o professor escreve no quadro, se são 

letras cursivas ou de imprensa. "A cópia é um grande auxiliar da leitura e escrita por isso 

devem merecer atenção do professor e cuidado do aluno. O professor deverá exigir que o 

aluno apresente a copia com letra legível e as palavras correctamente escritas", (Calane, 

2004,p.19). Com base neste trecho, exigir que o aluno apresente a cópia com letra legível e as 

palavras correctamente escritas, que constitui o problema em análise, o próprio professor 

esperado na sociedade, não tem atenção da sua escrita ao escrever no quadro, deste modo 

aumentará a dificuldade na escrita da criança, por ela querer escrever como o professor 

escreve.  

 

Bases teóricas sobre o significado da escrita 

      A escrita é um sistema de signos gráficos, que pode substituir a língua articulada para 

fixar e conservar uma mensagem ou comunicar-se a distância. Martinet (1969) apud Coste 

(1983,p.250), distingue-se três grandes tipos de escrita, segundo os signos escolhidos: Escrita 

sintética – frases ou enunciados completos; Escrita analítica – unidades significativas 

mínimas; Escrita fonética – unidades distintivas ou grupos de unidades/alfabetos. Segundo o 

mesmo autor, idem em pedagogia "a escrita é o treino da grafia, aprendizagem motora do 

desenho das letras e dos sinais gráficos, a maneira como são traçadas as formas gráficas. Em 

Português usa-se mais o termo caligrafia". É nesta particularidade que o professor em 

formação deveria ter capacidade da aprendizagem motora no treino da caligrafia. 

 

Uso e modalidades da escrita 

       Para Castiano (2005) usos e modalidades da escrita são desenvolvidos em contexto 

pedagógico que assume um carácter instrumental de capacidade exigida como leitura 

funcional, pela leitura analítica e crítica, no decurso de situações -problema e projecto de 

trabalho que se recorre a diversos tipos de escrita padronizados. As modalidades são 

desenvolvidas com objectivos precisos, ligados a aquisição de padrões específicos de escrita 

(Amor, 2003,p.115). Para esta autora distingue-se dois tipos de intervenção docente: Uma 

actuação sectorial ou molecular, exercida ao longo do processo, em cada um dos momentos 

de produção - planificação, textualização e revisão, inclui-se no uso de determinantes 

localizadores demonstrativos, operadores temporais e construção de parágrafos. Nesta 

primeira intervenção docente constitui uma resposta facilitadora à sobrecarga de exigência da 

escrita, assegurando pelo treino sistemático, um domínio progressivo de competências 

fundamentais. Uma actuação de caracteres globalizante, molar, refere-se as características do 

produto final uma produção mais ou menos condicionada qualquer que seja o grau de 

originalidade previsto produção, reescrita de texto. A análise da escrita que é o tema da 

investigação centra-se nas duas intervenções docentes, onde os futuros professores ao se 

ingressarem nas várias instituições de formação docente devem-se treinar em actuação 
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sectorial e a actuação globalizante, especificando-se num domínio progressivo de 

competências comportamentais do bem escrever/escrevendo.  

      As competências básicas do 1º ciclo constituem o conjunto de conhecimentos, habilidades 

e atitudes que os alunos desenvolvem, nos domínios da oralidade, leitura e escrita e que se 

encontra descritas no programa do ensino básico, (MEC, 2010,p.02). Nesta perspectiva, as 

competências básicas do 1º ciclo, no parágrafo acima referido dizem que, a criança deve fazer 

cópia com letras cursivas e boa caligrafia, vogais, ditongos, consoantes, sílabas, palavras e 

frases simples. No contexto do curso de formação de professores, os futuros gestores de 

educação deviam dedicarem-se na sua escrita o uso de letras cursivas como é recomendada 

nas tais competências para melhor guiar a criança ao fazer cópia no seu caderno. Uma escrita 

correcta pressupõe a aplicação de regras ortográficas. A cópia é utilizada como técnica para o 

ensino aprendizagem da ortografia, porque é a partir da visualização da escrita da palavra que 

possibilita a consolidação da escrita dessa mesma palavra.  

       Gomes (1991.p.163), diz que "a escrita no 1º nível ou ensino primário esta intimamente 

ligada a leitura". De acordo com este autor, o aluno só poderá fixar a ortografia de uma 

palavra depois de ser capaz de escrever pela imitação de um modelo. Esta actividade exige 

um trabalho cuidadoso do professor, para que o aluno possa progredir na produção da escrita 

com gosto e sem recear a atitude do professor ou ironia dos colegas face aos erros. Na 

produção da escrita deve-se ter em conta seguintes aspectos: Organização gráfica do texto; 

Estrutura da frase e concordância dos seus elementos; Encadeamento lógico das ideias. O 

professor deve-se preocupar em estimular os seus alunos para as actividades de produção 

escrita, ajudando-os a melhorar a apresentação e clareza dos textos ou frases que produzem. 

Instrumento de medida do MEC para melhorar a escrita  

      Ministério da educação como responsável de todos os subsistemas do ensino no país 

responsabiliza-se na elaboração de instrumentos guiadores do Processo de Ensino 

Aprendizagem ou formação de professores. Em 2011, o MEC nas suas competências 

educativas para melhoria de qualidade de ensino em Moçambique, elaborou um instrumento 

denominado "o meu caderno de caligrafia", que serve de guia metodológica de todos IFPS do 

ensino básico. Este instrumento foi determinado para exercitação da escrita de futuros 

professores do curso regular de modo que dominem a maneira de escrever antes de estar a 

frente dos alunos. De acordo com o novo instrumento proposto pelo ministério da educação 

para os IFPS do ensino primário, determinou 4 objectivos de forma a guiar as habilidades da 

escrita dos futuros professores em formação. Esta pesquisa de análise da escrita dos 

formandos no IFP de Quelimane, o pesquisador centrou-se mais nos objectivos 1 e 4 do 

caderno de caligrafia para exercitação dos formandos. 
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Objectivos do MEC ao elaborar cadernos de caligrafia 

       Os dois objectivos de referência nesta pesquisa relacionam-se com o tema em estudo, o 

que MEC pretende para melhorar o ensino ao nível nacional. Esses objectivos reflectem em: 

desenvolver na camada jovem desde atenra idade, a "arte de bem escrever"; Assistir todas as 

crianças do pais, frequentando o ensino primário na melhoria da sua escrita. Neste âmbito, no 

caderno de caligrafia tem várias exigências metodológicas, como o formando deve 

desenvolver a arte de bem escrever as letras, sílabas, palavras e frases. Nas várias páginas 

deste instrumento de exercitação ele apresenta a maneira como cada formando deve escrever 

as letras de modo que tenha habilidade na escrita das mesmas, das sílabas, palavras, frases que 

inicia pela exercitação de cada letra em maiúscula ou minúscula. Nos anos passados as 

instituições de formação de professores, não tinha muita exigência sobre a arte de bem 

escrever do formando baseavam-se pelas notas positivas em todas disciplinas do curso, que 

determinavam a graduação do formando do modelo 10ª classe + 1 ano de formação.  

 

       Indo concretamente as duas formas de letras de imprensa e cursiva, as duas formas de 

letras, todas servem para aprendizagem da leitura e escritas em sala de aulas. O professor das 

classes iniciais 1ª e 2ª classe, deve trabalhar com as duas formas de letras de imprensa e 

cursiva. Primeiro o professor deve escrever no quadro com letras de imprensa e ensinar a 

criança como se lê cada letra ou palavra, técnica metodológica que vai até na decomposição 

da palavra-chave para destacar a letra em estudo. Depois o professor escreve a mesma palavra 

ou frase em letras cursivas para a criança copiar no seu caderno. Significa que a letra de 

imprensa é para familiarizar a criança com letras semelhantes do livro, de modo a facilitar a 

leitura das palavras do mesmo. A letra cursiva é mais recomendada para aprendizagem da 

escrita. E o futuro professor deve ter domínio nas competências pedagógicas e científicas para 

guiar a criança na aprendizagem da leitura/escrita. É dai que o MEC, sabendo as situações 

reais da sociedade optou introduzir o caderno de caligrafia como instrumento para exercitação 

das letras na formação do futuro professor básico. 

 

      É por esta razão, que em 2019 cada formando do curso regular estava se esforçando ao 

escrever usando letras cursivas, mas mesmo assim, existe mistura de letras cursivas e de 

imprensa em alguns deles como apresentam os indicadores da variável y da 1ª hipótese. O 

pesquisador usando como chave os dados recolhidos no IFP de Quelimane nas duas turmas 

que facilitaram as informações formativas, entendeu que o caderno de caligrafia para 

exercitação das letras não se beneficia os formandos do curso de inglês, já que, eles vão 

leccionar na 6ª e 7ª classe em alguns dos casos. Os formandos do curso de Inglês embora que 

não tenham possibilidade daquele caderno de caligrafia, estão esforçando também escrevendo 

em letras cursivas. O caderno de caligrafia serve de regulamento de bem escrever proposto ao 

nível central para os IFPs do ensino básico, sobretudo os formandos do curso regular que vão 

trabalhar com crianças dos ciclos iniciais. Segundo Gomes (1991,p.18) o caderno é um 

instrumento de trabalho que apresenta muitas vantagens, "contribui para desenvolver no aluno 

o gosto pela boa apresentação, pela limpeza, pela caligrafia cuidadosa e pela ilustração". É 
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relativamente a esta linguagem, o caderno ser instrumento de trabalho que o ministério da 

educação moçambicano achou em introduzir o caderno de caligrafia para exercitação da 

escrita de letras, sílabas, palavras ou frases onde os formandos deviam-se basear em 2011, 

como um dos instrumentos chave na formação de docente. O IFP- Quelimane em termos 

gerais não tem regulamento que orienta o tipo de letra, que os formandos devem adaptar-se, 

existe apenas regulamentos das predisposições gerais em artigos para o cumprimento das 

disciplinas dos cursos de formação inicial e de professores à ensino a distância.  

Procedimentos metodológicos  

      Este artigo adoptou numa abordagem quantitativa. A abordagem quantitativa considera 

que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações 

para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, como 

percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de 

regressão, etc. (Minayo, 2001). Do ponto de vista dos seus objectivos foi do tipo descritiva, 

pois consistiu no estabelecimento de relações entre variáveis (Gil, 1991). Deste modo, a 

pesquisa em causa envolveu membros da direcção, formadores e formandos do IFP de 

Quelimane num universo total de 299 elementos. Em relação a população (amostra) para este 

estudo foi composta por 61 (sessenta e oito) indivíduos e para determinar o número da 

amostra, usou-se a representatividade dos elementos envolvidos para esta pesquisa que 

corresponde 25 (vinte e cinco) elementos da turma do curso de Inglês e 29 (vinte e nove) da 

turma do curso regular e 7 (sete) formadores do IFP de Quelimane. No que concerne ao tipo 

de amostra para a pesquisa foi do tipo probabilística ou aleatória simples, que é aquela em 

que cada elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero de ser 

seleccionado para compor a amostra, e que sua característica primordial é poderem ser 

submetidas a tratamento estatístico, que permite compensar erros amostrais e outros aspectos 

relevantes para a representatividade e significância da amostra. Para o tratamento dos dados 

foi aplicado o Excel. Versão 22.0 para a produção de tabelas, de acordo com o método 

adoptado neste estudo.  

 

Quadro 1: Resumo da amostra da pesquisa 

Componente da amostra Elementos seleccionados Total por cada 

grupo 

Técnica de 

colecta de dados 

H HM HM 

Director do instituto __ __ __ Questionário 

Directora adjunta pedagógica __ 1 1 Questionário 

Formadores 5 1 6 Questionário 

Formandos 40 14 54 Questionário 

Total da amostra 45 16 61 Questionário 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado ao número da amostra 

 

Apresentação, análise e interpretação dos dados da pesquisa  
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     A apresentação, análise e interpretação de dados tem por objectivos analisar e interpretar 

as informações recolhidas através do trabalho do campo realizado. A recolha de dados foi 

baseada pela aplicação de questionários dirigidos aos formandos e formadores do IFP de 

Quelimane, assim como, as informações contidas em documentos oficiais da instituição 

(quadros silábicos da 1ª /2ª classes, caderno de caligrafia) e da observação directa da escrita 

dos formandos. Assim, os questionários foram envolvidos a 61 elementos, tendo sido 

preenchidos, devolvidos e validados. Em relação os elementos questionados 54 foram 

formandos e 7 formadores. 

 

Análise e interpretação do questionário dirigido aos formandos  

  

      Questionários de formandos como base da análise e interpretação das informações 

pretendidas nesta pesquisa estavam subdivididos em duas partes: Parte de perguntas fechadas 

onde os formandos podiam assinalar alínea da sua preferência sem argumentação individual. 

Por último, parte de perguntas abertas onde futuro profissional devia argumentar as suas 

ideias formativas, que regem nos documentos elaborados ao nível central ou a preferência da 

sociedade. 

A primeira parte as perguntas foram categorizados em: P01.a,b,c; P02.a,b,c; P03.a,b,c. esta 

categorização significa que as três perguntas fechadas têm suas alíneas a, b, c e o formando 

podia pôr x a alínea da sua preferência. 

 

P01: Qual é o tipo de letra recomendada para usar no curso que frequenta? 

Nestas alíneas assinalaram com x, a) 2 formandos que correspondeu a 3,8% de resposta igual;  

c)Assinalaram com x 52 formandos correspondente 96,2% também de resposta igual. Com 

estas respostas o autor interpreta que os dois formandos que acharam qualquer tipo de letra, 

ainda não cumprem a letra exigida para percepção da criança, influenciando esta linguagem o 

uso de mistura de letras ao escrever as palavras. A formulação de 52 formandos significa, 

embora que alguns misturem as letras ao escrever as frases, tem na mente as exigências da 

sociedade para que o professor básico use com maior frequência possível ao escrever no 

quadro letra cursiva de modo que a criança copie bem e facilite a leitura das mesmas. 

 

P02: Como deve ser feita a cópia das palavras nas classes iniciais do ensino básico?  

 

Neste número assinalaram de forma igual na alínea b, os 54 formandos correspondendo a 

100% de resposta igual. Esta forma de responder pode-se interpretar que as letras legíveis e as 

palavras correctamente escritas são desejos da sociedade, quanto ao processo de ensino-

aprendizagem, para melhoria da leitura e escrita de toda criança. Os formandos como futuros 

professores são responsáveis em seguirem as exigências da melhoria de qualidade do ensino. 

 

P03: Como os alunos devem apresentar a cópia nos seus cadernos? 

 

Este número, 2 formandos assinalaram a alínea c, correspondendo a 3,8% de resposta igual. 

Esta forma de responder pode-se interpretar que estes formandos estão no instituto só para 

futuro emprego docente e não serem guias para melhorar aprendizagem da criança. A alínea b, 

assinalaram 52 formando que corresponde a 96,2% de resposta igual. Esta alínea pode ser 
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interpretada que é um pensamento pessoal de cada um, como guiador de bem escrever da 

criança, partindo do professor a maneira como apresenta a escrita no quadro que pode ser 

auxílio do aluno ao escrever no seu caderno. 

 

Para as perguntas abertas foram categorizadas em: PN1, PN2 e PN3. Essas perguntas não têm 

alíneas, os formandos argumentaram desenvolvendo o seu pensamento como responder cada 

pergunta mas defendendo as exigências formativas o que regem as competências docentes 

para 1ª/2ª classes ou todo o ensino básico. 

 

PN1. Você como futura professor do ensino básico, que tipo de letra deve usar ao escrever no 

quadro para que os alunos da 1ª e 2ª classe tenham uma boa percepção?  

 

Esta pergunta houveram respostas diferentes, 2 formandos optaram em ocultar a maneira de 

responder: 1 escreveu o seu nome completo e o outro escreveu alfabetos maiúsculos e 

minúsculos, que corresponde esta ocultação a 3,8% de pensamentos diferentes; 2 deixaram em 

branco correspondendo também 3,7% de pensamento igual; 4 formandos responderam que: o 

tipo de letra a usar no quadro para percepção do aluno da 1ª e 2ª classe é cursiva e legível que 

corresponde a 7,4% de respostas semelhantes; 46 formandos responderam letra cursiva, 

correspondente a 85,1% de respostas semelhantes. Estas diferentes respostas podem ser 

interpretadas em: os 4 primeiros formandos pela sua maneira de agir não correspondem as 

qualidades profissionais adequados para o ensino básico. Os outros 4 formandos que 

argumentaram de letra cursiva e legível, estão no melhor caminho para guiar a criança de modo 

que possa apresentar boa caligrafia ao escrever no seu caderno. Os 46 formandos que 

responderam apenas letra cursiva estão de acordo com as exigências do ensino básico, mas não 

na sua totalidade porque, não basta escrever com letra cursiva sem olhar a maneira de escrever 

se as palavras/frases são percebíveis ou não. 

 

PN2. Considerando que é professor esperado nas várias comunidades moçambicanas, como 

deve ser a sua caligrafia?  

 

Existiu diferenças na forma de responder em 5 formandos, o 1º todo tipo de letra dependendo 

do lugar a empregar; o 2º letra de imprensa; o 3º escreveu alfabetos. Cada um dos 2 formandos 

corresponde a 1,9% de respostas diferentes. E cada resposta dos 2, revelam o não 

conhecimento da letra a usar durante a sua formação e ao longo da actividade docente. O 

formando que escreveu alfabetos maiúsculos e minúsculos pode se interpretar que tem falta de 

ideias argumentativas optando em fazer a demonstração que corresponde a 1,8%. 2 Formandos 

deixaram em branco correspondendo 3,7% da opção oculta; para estes 2, pode-se interpretar 

que tem fraca qualidade profissional porque não sabem que tipo de escrita/caligrafia a 

apresentar no quadro. 49 Formandos responderam: a caligrafia do professor deve ser boa, sem 

borrões e com letra legível, correspondendo 90,7% de respostas semelhantes. Estas respostas 

semelhantes podem ser interpretadas, uma exigência de ideias mentais conscientes quanto as 

qualidades formativas. 

 

PN3. Como futuro professor, qual é o tipo de letras recomendadas no regulamento de 

formação de professores?  

2 Formandos responderam: no regulamento são recomendadas letras de imprensa e cursiva, 

correspondendo a 3,7% de respostas semelhantes; 7 disseram não conhecem o tipo de letra 
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recomendada no regulamento, esta resposta deram os formandos da turma do curso de Inglês, 

que corresponde a 13,0% de semelhanças; finalmente, 45 formandos disseram que: no 

regulamento é recomendada letras cursivas, correspondendo a 83,3% de respostas semelhantes. 

As diferentes formas de argumentos representam uma compreensão diversificada a cada grupo 

de formandos: os 2 que responderam as letras de imprensa e cursiva, estão nas ideias 

recomendadas ao nível central que requer 1º o professor apresentar letra de imprensa para 

familiarizar a criança as letras semelhantes do livro e em seguida ensinar a criança a usar a 

letra cursiva ao fazer cópias para o seu caderno; os 7 formandos revelam a existência da fraca 

consciência das qualidades formativas, achando que eles são formados para apenas 6ª e 7ª 

classes, enquanto na vida real são para todos ciclos do ensino básico. Os últimos 45 formandos 

estão na mente pela exigência que este ensino obriga, para que o professor apresente no quadro 

a escrita com boa caligrafia de modo melhorar aprendizagem da escrita. 

 

 Análise e interpretação do questionário dirigido aos formadores  

 

      Os formadores exercem um papel fundamental na formação de novos professores para 

melhoria de qualidade de ensino ao nível nacional. A contribuição das suas ideias é essencial 

em qualquer pesquisa de formação docente. Nesta fase os formadores foram feitos 3 (três) 

perguntas com seguintes categorizações: P001.F, P002.F e P003.F. 

 

P001.F. Como deve ser a caligrafia do futuro professor em formação? 

 

Nesta pergunta 6 formadores consideraram que, a caligrafia deve ser legível e cursiva. Esta 

resposta corresponde 85,7% de ideias semelhantes. O outro formador refere que a caligrafia 

deve ser inteligível isto é, caligrafia que se entende bem, compreensível na leitura das palavras 

para aprendizagem da criança. Esta ideia corresponde a 14,3% de diferença. A interpretação 

destas duas ideias tem uma relação de coincidência para o seu entendimento: caligrafia legível 

significa, que se pode ler facilmente. Enquanto inteligível refere a caligrafia compreensível, e 

se é compreensível, é facilmente lida. Nestas ideias os formadores querem dizer que a 

caligrafia do professor em formação deve ser bem escrita para a percepção da criança no 

ensino básico. 

 

P002.F. Que tipo de letra pode apresentar o formando no quadro na fase da sua formação e 

ao longo da sua actividade docente? 

 

O formando deve apresentar no quadro letras que não dificultam a leitura; legível bem 

apresentada e cursiva. Formulação de 6 formadores correspondentes a 85,7% de respostas 

semelhantes. Esta resposta pode ser interpretada, que o professor apresente no quadro a escrita 

na forma cursiva com letras bem apresentadas para aprendizagem da leitura escrita. O último 

formador formulou que, o formando deve apresentar as duas formas, de imprensa e cursiva. De 

imprensa para ensinar a criança a leitura de letras semelhantes do livro e cursiva para ensinar a 

escrever a letra no caderno/quadro. A linguagem deste formador quer dizer que 1º o professor 

familiariza a criança a letra encontrada no livro. Em seguida, ensina como escrever a letra 

individualmente. Significa a criança vê a letra no livro, ao copiar deve usar a forma cursiva. 

Esta ideia corresponde a 14,3% da diferença total. 

 

P003.F. O que determina a graduação deste formando? 
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Nesta pergunta, os 7 formadores responderam de maneira diferentes mas dando voltas das 

competências didácticas pedagógicas: utilizar letras preconizadas no programa de ensino 

básico; ser capaz de escrever sem erros ortográficos; escrever letras inconfundíveis, quer de 

imprensa ou cursiva; é determinado pelo domínio científico metodológico e pela qualidade da 

leitura e escrita. A interpretação dessas ideias quer dizer que o formando é graduado com base 

na aquisição das competências formativas de modo enfrentar a realidade docente. As várias 

ideias de cada formador correspondem a 0,07 da diferença argumentativa. 

 

       A interpretação também "é um processo de analogia com os estudos assemelhados, de 

forma que os resultados obtidos são comparados com os resultados similares para destacar 

pontos em comum e pontos de discordância" (Ivala et all, 2007,p.41). 

      

      Com base nesta citação, o pesquisador encontrou pontos em comum quanto a má escrita 

de alguns formandos, a questão identificada em 2019 a 2020, mistura de letras de imprensa e 

cursiva ao formularem as frases. Esta situação faz semelhança do formulário da 1ª hipótese da 

pesquisa que diz: a escrita dos formandos no IFP de Quelimane influencia a fraca qualidade 

profissional. Os seus indicadores fazem menção da mistura de letras, reflectindo-se pelo não 

conhecimento da letra do futuro professor ao escrever no quadro. 

 

       Enquanto a 2ª hipótese reflecte no problema formulado – como melhorar a escrita dos 

formandos nos IFPs para o ensino básico. Sua resposta é subsidiada pelo caderno de 

caligrafia, introduzido pelo MEC para exercitação do formando antes de se lidar com a 

criança do ensino básico. Na visão do pesquisador, as hipóteses relacionam com a pesquisa. 1º 

Existência de fraca qualidade profissional em alguns formandos e 2º haverá melhoria da 

aprendizagem quando o futuro professor dominar a escrita exercitando como se escrevem as 

letras de forma legível e as palavras correctamente escritas.  

Relação do questionário e as informações obtidas  

      Para esta fase, fazendo uma reflexão sobre o questionário e as informações recolhidas 

durante a pesquisa, pode se dizer que existe relações, visto que dos 61 elementos questionados 

tem mínimas informações quanto ao tipo da escrita necessária do curso de formação de 

professores para o ensino básico. Para saber a existência desta relação o pesquisador optou em 

questionar 7 formadores e 54 formandos. Dos 7 formadores questionados as suas respostas 

relacionam-se a partir da 1ª e 2ª perguntas, o que significa, no P001F., 6 formadores 

responderam de forma semelhantes que, a caligrafia deve ser legível e cursiva, obtendo uma 

percentagem de 85,7%. O 7º formador refere que a caligrafia do professor em formação deve 

ser compreensível e clara para aprendizagem da criança do nível básico. Esta linguagem 

corresponde a 14,3% da diferença. P002.F. 6 formadores responderam que, o formando deve 

apresentar no quadro letras que não dificultam a leitura; legível bem apresentada e cursiva. 

Esta formulação corresponde também a 85,7% de respostas semelhantes. O último 7º 

formador, formulou que, o formando deve apresentar no quadro as duas formas, de imprensa e 

cursiva. De imprensa para ensinar a leitura das frases no livro e a cursiva para ensinar 
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escrever a letra ao copiar no caderno/quadro, correspondendo estas ideias a 14,3% de 

diferença total. P003.F. Os 7 formadores que forneceram dados, argumentaram de forma 

diversificada, cada um desenvolveu de acordo com as experiências didácticas/pedagógicas 

dos seus anos de serviços. Sua percentagem é 0,07% de diferença. 

      Quanto ao questionário dos formandos houve maior semelhança a maneira de assinalar as 

alíneas das perguntas da 1ª parte do questionário do que na 2ª parte. P01. 2 Formandos 

optaram em assinalar a alínea a) qualquer tipo de letra; que corresponde a 3,8% de resposta 

igual; outros 52 formandos tiveram a opção de assinalar na alínea c) cursiva; correspondendo 

a 96,2% de resposta igual. P02. Todos 54 formandos tiveram a opção em assinalar a alínea b, 

com letras legíveis e as palavras correctamente escritas; correspondendo a 100% de resposta 

igual. P03. 2 Formandos assinalaram na alínea c, a cópia será feita através da escolha da letra 

a usar pelo próprio aluno, correspondendo a 3,8%. 52 Formandos tiveram que assinalar na 

alínea b, com caligrafia sem borrões e letra legível correspondendo a 96,2% de resposta igual. 

 

       Na 2ª parte houve um pouco de diferença em relação a 1ª parte. PN1. 2 Formandos 

ocultaram a sua forma de responder optando se em: 1 escrever nome completo e o outro 

escreveu alfabetos que corresponde a 1,9% de pensamentos diferentes; 2 deixaram em branco, 

correspondendo a 3,7% de pensamento igual; 4 tiveram a opção de letra cursiva e legível 

correspondente 7,4% de respostas semelhantes. 46 Formados responderam letra cursiva, 

correspondente a 85,1% de respostas semelhantes. PN2. 5 Formandos responderam de forma 

diferentes que corresponde a 9,2% do pensamento desses; 49 formandos responderam: a 

caligrafia do professor deve ser boa, sem borrões e com letra legível correspondendo 90,8% 

de respostas semelhantes. PN3. 2 Formandos responderam: no regulamento são 

recomendadas letras de imprensa e cursiva, correspondendo a 3,7% de respostas semelhantes; 

7 formandos disseram não conhecerem o tipo de letra recomendada no regulamento, que 

corresponde a 13,0% de respostas semelhantes; 45 formandos disseram que: no regulamento é 

recomendado letras cursivas, correspondendo a 83,3% de respostas semelhantes. 

 

Tabulação dos dados 

 

Tabela 2: Relação das respostas dos formandos 

Nºs da 1ª parte Semelhanças das opiniões No de opiniões % Correspondente 

P01.a) 

b) 

c) 

Qualquer tipo de letra 2 3,8% 

Sem opinião 0 0,0% 

Cursiva 52 96,2% 

P02.a) 

 

b) 

 

c) 

Sem opinião 0 0,0% 

Com letra legível, as palavras 

correctamente escritas 

54 100% 

Sem opinião 0 0,0% 

P03.a) 

 

b) 

 

c) 

Sem opinião 0 0,0% 

Com caligrafia sem borrões e 

letra legível 

52 96,2% 

A cópia será feita através da 

escolha da letra a usar pelo 

2 3,8% 
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próprio aluno 

2ª  parte 

PN1 

Sem opinião 4 7,4% 

Cursiva e legível 4 7,4% 

Cursiva 46 85,2% 

PN2 Sem opinião 3 5,5% 

Todo tipo de letra 1 1,9% 

De imprensa 1 1,9% 

Caligrafia deve ser boa, sem 

borrões e com letra legível 

49 90,7% 

PN3 No regulamento são 

recomendadas letras de imprensa 

e cursiva 

2 3,7% 

Não conhece tipo de letra 

recomendada no regulamento 

7 13,0%  

No regulamento é  recomendado 

letra  

  Cursiva 

 

45 

83,3% 

Fonte: Autor, 2021 

 

Tabela 3: Relação das respostas dos formadores 

No  Semelhança das opiniões No de opiniões % Correspondente 

P001F Caligrafia deve ser 

inteligível de modo a servir 

de exemplo para os alunos 

1 14,3% 

A caligrafia deve ser 

legível e cursiva 

6 85,7% 

P002.F. O formando deve 

apresentar as duas formas, 

de imprensa e cursiva 

1 14,3% 

O formando deve 

apresentar no quadro letras 

que não dificultam a 

leitura, legível, bem 

apresentada e cursiva 

6 85,7% 

P003F. Ser capaz de escrever sem 

erros ortográficos e 

escrever letras 

inconfundíveis, quer as de 

imprensa ou cursiva. É 

determinado pelo domínio 

científico, metodológico e 

pela qualidade de leitura e 

escrita. Utilizar letras 

preconizadas no programa 

do ensino básico 

7 0,07% 

Fonte: Autor, 2021 

 

       A tabulação consiste em organizar os dados na tabela para facilitar a compreensão das 

informações obtidas na fase da pesquisa de campo. Para esta tabulação é constituído por duas 

tabelas, uma tabela de relação das informações dos formandos e a outra dos formadores. Estas 

tabelas podem se verificar que nas opiniões do conhecimento da letra a usar ao escrever no 

quadro pelo formando na instituição apresenta maior percentagem. Neste âmbito, a tabela das 

informações dos formandos no que dizem as suas ideias sobre opiniões formativas docentes, 
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do regulamento até outras orientações metodológicas do tipo de escrita/letra a usar o professor 

ao escrever no quadro vária de 83,3% a 100% de várias ideias iguais e semelhantes. 

 

      O desconhecimento da letra a usar ao escrever no quadro o professor em formação, varia 

de 1,9% a 13,0% de semelhança. A ideia referente de 1º familiarizar a criança a letra do livro 

e depois ensinar esta letra ao escrever no seu caderno é de 3,7%. Enquanto sem opinião 

variam de 0,0% a 7,4% de não existência das ideias formativas. As opiniões da tabela dos 

formadores que são fontes para formação de professores também representam maior 

percentagem quanto a caligrafia que devem apresentar o formando ao escrever no quadro de 

modo que este guie a aprendizagem da leitura e escrita da criança ao nível nacional. Assim, as 

opiniões tiveram semelhança em 85,7% e, a diferença argumentativa é de 14,3%, verificado 

em dois formadores, isto é, um formador, por cada um dos 2 primeiros números. Enquanto no 

último, as opiniões diferenciam a 0,07% por existência de argumentações diferentes embora 

que a base dessas ideias centrasse nas competências pedagógicas formativas. 

 

Resultado da pesquisa 

      É considerado resultado da pesquisa todas informações obtidas, dos elementos envolvidos 

para a pesquisa do tema. Este resultado é caracterizado em 77,0% de respostas relacionadas 

sobre a letra cursiva e legível que o futuro professor deve dominar na escrita ao escrever no 

quadro. Os formadores do IFP de Manica quase todos os seus argumentos disseram que os 

futuros professores devem apresentar ao escrever no quadro letras legíveis e cursivas para 

facilitar a aprendizagem da leitura e escrita da criança moçambicana. Os formandos também 

referiram-se nas suas respostas do questionário, de ser uma obrigação na formação que eles 

usem ao escrever no quadro uma caligrafia legível cursiva e as palavras correctamente bem 

escritas. Com a introdução do novo documento em 2011, para exercitação da letra ao nível 

nacional, cada formando tem-se esforçado para dominar as competências da qualidade da 

escrita de modo a melhorar aprendizagem da escrita no ensino básico. Nesta pesquisa, 

observou-se que 23% das respostas divergiam sobre tudo na turma de Inglês onde alguns 

formandos disseram que não conhecem o tipo de letra a usar ao escrever no quadro, por não 

terem beneficiado do novo instrumento para exercitação das letras, mas mesmo assim, alguns 

escrevem bem e os outros misturam as letras cursivas e de imprensa ao formularem as frases.  

 

Considerações finais  

     Após pesquisas sobre o tema em estudo, conclui-se que a formação dos professores para o 

ensino básico é muito importante, já que a sociedade reclama a má qualidade do ensino no seu 

global. Para que o ensino seja de qualidade dependerá da aquisição de capacidades 

intelectuais e metodologias, como o futuro professor pode apresentar a sua escrita no quadro 

com letras legíveis e as palavras correctamente escritas. Esta pesquisa surge na medida em 

que se nota alguns formandos que misturam letras de imprensa e cursiva, não ligação das 

sílabas ao escrever, uma situação que poderá ser influenciada do professor para criança, muita 

das vezes a criança copia a forma de letras apresentada no quadro. MEC sabendo as várias 
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dificuldades que o formando trás desde o ensino geral na escrita, introduziu um instrumento 

denominado caderno de caligrafia onde consta as duas formas de letras de imprensa e cursiva. 

Estas duas formas, a cursiva é a mais recomendada para exercitação dos formandos de modo 

que estes adquiram as habilidades de bem escrever para melhor guiarem a aprendizagem da 

escrita da criança. Como o curso é de um ano, a exercitação da letra cursiva pouco é 

dominada ao escrever as frases, ainda nota em alguns formandos a mistura de letras cursiva e 

de imprensa até a fase que se fez o trabalho de campo. Assim significa que, a exercitação da 

escrita de futuros professores devia ser de 2 ou mais anos, onde estes sairiam do IFP, com 

capacidades e competências pedagógicas/metodológicas de bem escrever, para responder o 

desejo da sociedade que quer ver a criança a saber ler e escrever até ao fim do ensino básico. 

Nesta pesquisa viu-se que, as hipóteses relacionam com as dificuldades encontradas no 

instituto e a resposta do MEC nas suas competências para que os IFPs, formassem professores 

de qualidade de modo responder as necessidades da sociedade moçambicana. Conclui-se 

também que análise da escrita dos formandos no IFP de Quelimane foi um trabalho muito 

delicado para recolha de dados, quando os envolvidos no estudo, não apresentavam 

disponibilidades em fornecerem informações referentes a letra a usar o formando ao escrever 

no quadro. Este estudo, as informações de dados recolhidos resultou de ser uma obrigação que 

os formandos usem letras cursivas ao escrevem no quadro com caligrafia legível e as palavras 

correctamente escritas. 
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