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Resumo 

A Língua Portuguesa é em Angola a língua oficial, de escolaridade e de comunicação 

nacional e internacional. Ela desempenha também a função de instrumento de 

integração, meio de apoio e articulação de todas as disciplinas. Como docentes, temos 

constatado, inúmeras dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa, reflectido nos elevados índices de reprovação, principalmente nos primeiros 

anos da Universidade. Por essa razão, apresentamos o presente projecto que, por meio 

de questionários, entrevistas, observação Análise e sínteses combinados com a indução 

e dedução, histórico lógico e com a implementação de um Mestrado em Ensino e 

Investigação da Língua Portuguesa, com o objectivo de lograr um alto nível de 

utilização da Língua Portuguesa pelos profissionais do ensino superior e uma maior 

aceitação das entidades empregadoras, bem como o seu melhoramento na transmissão e 

aprendizagem de conhecimentos. Apesar dos avanços que o país tem vindo a registar no 

capítulo da implementação do ensino universitário, vários são, ainda, os 

constrangimentos ligados aos níveis de aprendizagem e da excelência nos perfis de 

saída motivados pelo fraco nível de conhecimento da língua portuguesa. A necessidade 

de quadros bem formados e capacitados para suprir com a qualidade necessária à 

demanda do crescimento do país é cada vez mais urgente. A criação de cursos de curta 

e/ou média duração com carácter de pós-graduação para o aperfeiçoamento de docente 

quer a nível de ferramentas didácticas em geral, quer em metodologia do ensino da 

língua Portuguesa, em particular, pode ser uma opção imediata com o objectivo da 

consolidação da excelência do ensino na nossa Universidade.  

Palavras-chave: Estudo do Português; Melhoria do Português; Qualidade do Português. 

mailto:dunecapitango@gmail.com
mailto:fesim2004@yahoo.es
mailto:suzanete.costa@hotmail.com

