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Caro Professor

Este livro fOiconcebido a pensar emSie na delicada e tambem pesada mssco que
a sociedade Ihe connou de preparar as nossas crian<;as para a vida adulta e de Ihes
proporcionar as bases para umfuturo estavel e independente.

A sociedode pede-Ihe que transmita aos seus filhos umnmcro quase infinito de
comecmentos. habilidades e valores. Pede-Ihe que os ensnc a ler e a escrever, a
contar e a desenhar, a raCiOCinar de forma 16gica e estruturada. A sociedade
entrega-Ihe os seus filhos para que Ihes ensne os nomesdos nos e das montanhas, 0
porque da chuva e dos desertos, a hist6ria de homens de todos os tempos, as re-
gras de higiene e boa conduta.

Este livro fOi cscrtto a pensar que uma socicdcde que tanto espera de Si tem
tambem de se sokkmzor com 0 seu trabalho, e proporcionar-Ihe os metes de que
necessrto para cumprir a sua missao de forma eficcz e criativa.

Este livro constitui ossm umccntributo para 0 grande desofto que enfrenta na
sua rotno de trabalho, de cnsnor a lingua portuguesa a umapopukzcdo mfantil que,
na sua grande maioria, nao conhece esta lingua quando entra para a escola.

Cabe-Ihe a Si,como faCilitador do processo de ensino-aprendizagem, levar to-
dos os alunos a commcor nesta lingua,e garantir que ossmlem contendos cientificoS
novos, tronsmtrdos tambem nesta lingua. Ao perseguir este diffcil objectivo,.surgem
mntos obstaculos, relacionados com as condicoes de trabalho e com os metes dis-
ponveis. As turmas seo excessivomente numerosas, os horcrtos de trabalho seo
carregados, e nemsempre se encontram respostas para as duvidas e incertezas
que surgem no decorrer das aulas.

Este livro pretende fornecer algumapoio para 0 desempenho desta tarefa,
proporcionando propostas de trabalho que podem contribuir para tornar as aulas
de Portugues maiSactivas, com maiSoportunidades de pratica por parte dos alunos,
numambiente agradavel. Tomando como referencia srtuacocs concretas do dia a
dia da escola mo<;ambicana, sao aqui fornecidcs sugestoes e pistcs de trabalho
para 0 ensm-aprendizagem de diferentes habilidades e competencias de lingua.

Os materiais e ideias corrhdos neste livro so poderuo adquirir a sua verdadeira
dimensao se cada professor os dinamizar e enriquecer com 0 seu saber e a sua
imagina<;ao,com a sua sensibilidade e 0 seu cornecnnento da realidade concreta da
escola e da comunidade onde enSina.

Os Autores
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CAPITULO I

A lingua portuguesa no ensino prirnario
Perpetua Goncalves e Maria [oao Diniz

1. Dinarnica da lingua portuguesa no ensino primario
Em Mocarnbique, a lingua portuguesa e conhecida e falada por cerca de 400/0 da
populacao e nao constitui a lingua materna para a maior parte dos seus falan-
tes. Este e urn panorama comum aos paises africanos em geral. on de acontece
frequentemente que as linguas escolhidas como oficiais depois da indepen-
dencia nao sac, em geral, as Ifnguas maternas da maior parte da populacao.

Dado este contexto. a quase totalidade das nossas criancas. quando entra
para a escola, nao fala Portugues e. natural mente. nao Ie e nao escreve. Esta e
a situacao tipica do meio rural. onde prevalece 0 uso das linguas locais. as
linguas bantu, e onde 0 portugues e praticamente uma lingua "estrangeira": e
aprendido e usado na sala de aula. sobretudo atraves do contacto com 0 pro-
fessor e com os livros escolares. sendo pouco frequentes as situacoes de co-
municacao em que e falado em ambiente natural. No seu dia a dia, em casa
com a familia e nas brincadeiras com os amigos. as criancas comunicam na sua
lingua materna. Por conseguinte. no campo. alern de estranha. a lingua portu-
guesa tarnbern nao tern uma utilidade imediata para estas criancas, que quase
so precisam dela para comunicar com 0 professor. Alern disso, grande parte
delas vive num ambiente em que as pessoas mais velhas nao leern nem escre-
vem em nenhuma lingua. Assim. quando entram para a escola, para alern de
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enfrentarem urn ambiente estranho, as criancas do campo nao cornpreen-
dem a lingua usada na sala de aulas e. muitas vezes, tomam contacto com
o papel, 0 lapis e os livros pela primeira vez na sua vida.

Nos meios urbanos, pelo contrario, existem mais fontes de aces so a
lingua portuguesa uma vez que, para alern da escola, ha frequentemente
situacoes em que est a lingua e usada pelos membros da comunidade em
que as criancas vivem, incluindo a sua propria familia. Assim, mesmo para
as criancas com linguas maternas bantu, 0 portugues nao e uma lingua
total mente estranha para elas quando entram para a escola. Alern disso,
pela sua propria experiencia pessoal, as criancas da cidade ja verificaram a
utilidade e a necessidade de conhecer esta lingua em diversas situacoes:
para ver televisao, para falar com desconhecidos, para ler os cartazes afixa-
dos nas ruas, etc. Por conseguinte, nas cidades, diferentemente do que
acontece no campo, 0 portugues apresenta tipicamente a dinarnica de uma
lingua "segunda", desempenhando urn papel social e institucional de rele-
vo na comunidade.

A diferenca relativamente ao acesso a lingua portuguesa por parte dos
alunos do campo e da cidade e particularmente importante nas primeiras
classes do ensino prirnario. Para a maioria dos alunos do campo, e apenas
quando entram para a escola que tern 0 primeiro contacto com a lingua
portuguesa, ao passo que os da cidade ja tern algum conhecimento desta
lingua quando iniciam a sua vida escolar. Alern disso, para os alunos do
campo, ao longo da sua vida estudantil, a escola e praticamente 0 unico
espaco em que falam e ouvem enunciados em lingua portuguesa, ao passo
que os da cidade tern outras ocasioes em que podem treinar 0 seu conhe-
cimento desta lingua. Dada esta situacao, os professores das escolas rurais
tern muito mais responsabilidades no sucesso dos seus alunos na aprendi-
zagem da lingua portuguesa do que os professores das escolas urbanas,
que podem contar com algum apoio da comunidade em que os alunos
vivem.

No ensino prirnario, a disciplina de Portugues tern urn lugar preponde-
rante no ambito do curriculo. Por urn lado, para transitar de classe, os
alunos tern obrigatoriamente de ficar aprovados nesta disciplina. Por outro
lado, a lingua portuguesa e tarnbern 0 codigo linguistico usado na trans-
rnissao dos conteudos de todas as outras disciplinas curriculares (Ciencias
Naturais, Matematica, etc.). Se os alunos nao dominarem esta lingua, a
cornpreensao dos conteudos destas disciplinas fica seriamente posta em
causa, impedindo 0 seu sucesso na vida escolar.

Dada esta situacao geral da lingua portuguesa em Mocambique, os pro-
fessores do ensino primario tern de reflectir sobre questoes como:
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• Que significado tern para a crianca mocarnbicana a aprendizagem da
lingua portuguesa? E para os pais?

• Como motivar os alunos para a aprendizagem da lingua portuguesa?

• Como orientar as aulas de Portugues de forma a tornar a aprendiza-
gem util, agradavel e. consequentemente, eficaz?

Em surna, os professores tern de reflectir sobre a forma de planificar as
aulas de lingua portuguesa no quadro de uma "pedagogia cultural mente
sensfve!", tal como preconizam os programas do ensino basico.

As respostas a estas questoes nao sao faceis nem definitivas, depen-
dendo em grande parte do contexto em que a lingua portuguesa e ensina-
da. Para os pais e alunos da cidade, 0 dominio da lingua portuguesa -
lingua de comunicacao publica e lingua de "sobrevivencia"- est a associ ado
a uma melhor integracao no rneio, a urn melhor aproveitamento na escola,
ao acesso mais rapido e eficaz aos meios de comunicacao, e tarnbern da
mais garantias relativamente ao aces so a outros niveis de ensino. Pelo con-
trario, para os pais e alunos do campo, a utilidade desta lingua nao e irne-
diata e, por isso, a motivacao para a sua aprendizagem parece nao existir a
partida. Assim, nas zonas rurais, compete ao professor, a escola e ate a
comunidade encontrar estrategias que conduzam a rnotivacao para apren-
dizagem do portugues, e que mostrem as vantagens de aprender esta lin-
gua. Por exernplo, nos primeiros meses de aulas, e natural que os alunos
para quem 0 portugues e uma lingua "estrangeira" tenham dificuldade em
compreender 0 professor, e nao participem nas aulas. Neste tipo de situa-
coes, como sugere Cook (200 I), 0 professor nao deve hesitar em usar a
lingua materna dos alunos, seja para explicar significados de palavras do
portugues ou outras dificuldades de cornpreensao. seja para apresentar ac-
tividades que os alunos devem realizar.

2. A motivacao para as aulas de Portuques

De urn modo geral, a' rnotivacao constitui urn factor decisivo em todo 0

processo de ensino-aprendizagem, que determina a quantidade e a quali-
dade dos esforcos que os alunos farao para aprender, pelo que 0 professor
devera ter como preocupacao essencial criar as melhores condicoes para
que estes se sintam motivados durante todo 0 processo, de modo perrna-
nente.

Entre os principais factores que mais contribuem para a motivacao dos
alunos est a a personalidade de professor, nomeadamente a sua sensibilida-
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de didactica eo seu dinamismo, assim como 0 seu dominio dos conteudos
dos programas de ensino. Alern disso, 0 material didactico usado nas aulas
e as estrategias de ensino-aprendizagem tern igualmente uma grande irn-
portancia neste processo. Sem pretender esgotar 0 vasto leque de possibi-
lidades que se abrem em qualquer destas areas, vamos aqui apresentar al-
gumas sugestces, relativamente faceis de executar, que podem ajudar a tor-
nar as aulas de Portugues mais atraentes.

No que se refere as qualidades do professor, pode dizer-se que uma
personalidade capaz de motivar para a aprendizagem se manifesta pel a ca-
pacidade de criar relacoes humanas positivas, mostrando boa disposicao,
simpatia, paciencia. e interesse pelos problemas e progressos dos alunos.
Para estabelecer uma boa relacao pedagogica, e fundamental que se crie um
clima propicio ao dialogo permanente e a participacao activa dos alunos,
em interaccao entre si e com 0 professor. Para garantir um ambiente
motivador, 0 professor tem igualmente de mostrar seguranca em relacao
aos conteudos que lecciona, explicar com clareza ate os alunos percebe-
rem, nao reagir mal aos erros que estes cometem, mudar de estrategia quando
a que escolheram nao resultou. Em suma, 0 professor tem de ser dinarnico,
circulando na turma e aproximando-se de cada um dos alunos de forma
sistematica.

A preocupacao do professor deve centrar-se no progresso dos seus alu-
nos, respeitando 0 ritmo de cada um, e nao se preocupando unicamente
com 0 cumprimento dos pianos de aula ou dos programas, independente-
mente do sucesso ou do insucesso daqueles. Como referem Gomes et al.
(199 I), cada aluno tem direito a uma aprendizagem pessoal e motivadora,
que Ihe permita entender em que medida essa aprendizagem Ihe e util. Ao
longo deste processo, os alunos nao levam 0 mesmo tempo a adquirir uma
mesma capacidade, pelo que 0 professor tem que estar atento para que a
progressao do ensino esteja em conformidade com a progressao de aprendi-
zagem de cada aluno. Deste modo, 0 aluno que ja atingiu um determinado
objectivo nao se aborrece porque passa a etapa seguinte da aprendizagem;
por seu lado, aquele que ainda nao 0 atingiu nao desanima, porque sabe
que pode caminhar mais lentamente. Nesta perspectiva, tudo 0 que 0 aluno
faz deve ser valorizado. 0 professor tem que ser capaz de encontrar sempre
algum aspecto positivo nas respostas dos alunos, nas leituras que fazem,
ou naquilo que escrevem.

No que se refere ao material didactico a usar nas aulas - que constitui
igualmente um factor chave na rnotivacao para a aprendizagem - e irnpor-
tante que 0 professor recorra a materiais diversificados, que permitam con-
cretizar as suas estrategias e garantir que os objectivos pedagogicos sejam
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atingidos. Assim, para alern daqueles materiais que fazem parte da rotina
normal das aulas (como quadro, giz, papel e manuals), outros materiais
podem ser levados para a sala de aulas para despertar 0 interesse dos alu-
nos, e evitar a rotina. De acordo com os recursos de cada comunidade em
que a escola est a inserida. 0 professor pode usar materiais de facil aquisi-
cao, ou pode ele proprio construi-los individual mente, ou recorrer ao apoio
dos colegas, dos seus alunos e ainda dos pais dos alunos.

De entre os materiais mais acessiveis a que 0 professor pode recorrer
estao a esteira, 0 cartaz, a fotografia, e ainda as proprias producoes dos
alunos, como textos, desenhos, brinquedos, etc. A esteira pode servir, por
exernplo, para afixar imagens, desenhos, textos dos alunos, de jornais ou de
outras fontes, avisos, etc. Esta e uma forma de variar 0 material didactico e
suprir a falta de contacto permanente que os alunos tern com a linguagem
escrita e com a irnagern. Uma outra vantagem da esteira e poder substituir 0

quadro, quando se considera necessario realizar uma actividade de oralidade
fora da sala de aulas. as cartazes, por sua vez, podem ser produzidos pelos
alunos e pelos professores, no decorrer de actividades de escrita e de dese-
nho. Podem igualmente ser recolhidos noutros sectores da sociedade, como
seja 0 da Saude, que tem publicado cartazes de educacao sanitaria que sac
divulgados nos Centros de Saude, as cartazes, as fotografias, os desenhos e
os brinquedos podem ser usados como ponto de partida para actividades de
oralidade, leitura e escrita. como, par exernplo, a descricao (de uma fotogra-
fia. um desenho ou um brinquedo), a legendagem de desenhos, etc.

Tendo ainda em vista a producao de material didactico motivador, 0

professor deve, sempre que possfvel, articular-se com a comunidade local
para a apoio as actividades realizadas pelos alunos na escola. Neste senti-
do, 0 professor pode, por exernplo, pedir a um pai carpinteiro que produza
uma moldura simples para suportar um quadro silabico. Podem igualmente
fazer-se contactos com agentes econornicos locais para apoios diversos,
como 0 fornecirnento de cartao, papel, canetas, etc.. necessaries para a
elaboracao dos cartazes e desenhos.

No que diz respeito aos textos que 0 professor pode usar nas aulas de
Portugues, e aconselhavel que nao se limite ao "Livre do Aluno". Este e,
normal mente, 0 unico livro a que a crianca tem acesso, e acontece frequen-
temente que esta tem tendencia a decorar os textos porque os Ie muitas
vezes. Alern disso, alguns textos content expressoes ou versam sobre te-
mas que nao sac familiares a determinados alunos, 0 que contribui para os
desmotivar para a leitura. Como forma de superar estes problemas, 0 pro-
fessor pode recolher ou criar outros textos, com linguagem e conteudos
ligados a experlencia dos alunos. Por exernplo, como ja referimos anterior-
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mente, 0 professor pode usar os textos produzidos pelos proprios alunos
pois sao textos autenticos. que expressam realidades concretas do seu dia
a dia. Ao usar este tipo de textos em aula, esta-se a aumentar a auto-
estima dos alunos, que sentem utilidade naquilo que fazem e.
consequentemente, ficam mais motivados para usar a lingua portuguesa.
Nos capitulos III, IV,V e VI, sao sugeridas diversas actividades que podem
ser realizadas a partir de textos produzidos por alunos.

Quanto as estrategias de ensino-aprendizagem que podem contribuir
para 0 sucesso dos alunos, sao de destacar, em primeiro lugar, aquelas que
visam po-les em contacto com a lingua portuguesa, oral e escrita, 0 mais
tempo possive!. 0 professor deve procurar centrar as aulas na aprendiza-
gem. Isto significa que os alunos devem estar ocupados em actividades 0

mais possivel, e so minimamente em ouvir 0 professor ou em observar 0

que ele faz. No caso especifico da disciplina de Portugues trata-se de pro-
porcionar aos alunos actividades sisternaticas de pratica da oralidade, lei-
tura e escrita, centradas nos seus interesses e necessidades. Estas activi-
dades podem ser regularmente realizadas fora da sala de aulas, ao ar livre,
como, por exemplo, no patio da escola ou debaixo de uma arvore. aprovei-
tando 0 ambiente que rodeia os alunos e que Ihes e familiar.

Em segundo lugar, e ainda no ambito das estrategias motivadoras para
a aprendizagem do portugues, e importante destacar que as actividades de
lingua devem ser variadas, quer durante a aula, quer de uma aula para
outra, em funcao dos objectivos e conteudos pedagogicos especificos.
Assim, para alern de programar e controlar 0 trabalho individual dos alu-
nos, 0 professor deve privilegiar 0 trabalho de grupo, estimulando os alu-
nos a ajudarern-se uns aos outros. 0 trabalho de grupo proporciona maior
dinamismo na aprendizagem e oferece mais oportunidades de socializa-
cao. Atraves do trabalho de grupo, e possivel criar e desenvolver a
autoconfianca. superar inibicoes e ainda proporcionar um campo maior de
cooperacao entre os alunos. Isto deve-se ao facto de 0 trabalho de grupo
obrigar a conjugar esforcos para a obtencao de um produto final unico,
reduzindo assim os factores negatives da competitividade.

Os jogos didacticos, por seu lado, devem tarnbern ser aplicados como
estrategia de ensino-aprendizager I des de 0 inicio da escolaridade, pois
permitem, atraves de uma dinarnica ludica, participativa e criativa, a con-
solidacao e 0 alargamento da cornpreensao e expressao oral e escrita, cons-
tituindo assim um bom estimulo para a criatividade, e motivando os alu-
nos para a aprendizagem. No capitulo VI, sugerem-se diversas actividades
que mostram, de forma concreta, como e que 0 professor pode dinamizar
o trabalho de grupo e desenvolver jogos didacticos,
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Ainda no ambito das estrategias que podem motivar os alunos para a
aprendizagem, vale a pena recordar que a aula de Portugues e tarnbern um
espaco onde se podem fazer cruzar outros saberes. A partir de um texto, de
um cartaz ou de um jogo, 0 professor pode levar os alunos a relacionarem
entre si os assuntos tratados em varias disciplinas, ou seja, torna-se possi-
vel a pratica da interdisciplinaridade. Neste relacionamento, fica mais claro
para 0 aluno que aprender portugues e importante nao s6 para esta lingua
como disciplina curricular como tarnbern para a aquisicao de outros saberes
e de outros conhecimentos. Por exemplo, no inicio do estudo de um tema
da disciplina de Ciencias Sociais, em vez de se partir do "Livre do Aluno"
desta disciplina, pode cornecar-se pela leitura e interpretacao de um texto
do livro de Portugues ou de outro material escrito, que permite igualmente
aos alunos a recolha de inforrnacoes importantes, relacionadas com temas
desta disciplina. Em suma, ao mesmo tempo que melhoram 0 seu desempe-
nho na disciplina de Portugues, os alunos alargam os conhecimentos de
outras areas, e. por sua vez, estes conhecimentos sao tanto mais facilmen-
te aprendidos quanta melhor os alunos comunicam nesta lingua.

As sugestoes aqui apresentadas pretenderam responder, de modo sin-
tetico, as questoes atras levantadas, relacionadas com os factores que con-
tribuem para a rnotivacao dos alunos, nomeadamente 0 papel da personali-
dade e atitudes do professor, a irnportancia do material didactico e as estra-
tegias de ensino-aprendizagem mais adequadas a realidade dos alunos. Cabe
aos professores, de acordo com as especificidades da escola e da regiao em
que ensinam, verificar a aplicabilidade destas sugestoes e, se necessario.
enriquece-las e adapta-las as situacoes concretas em que trabalham.

3. Antecedentes deste livro
.As sugestoes pedag6gicas e os dados linguisticos reunidos neste livro fo-
ram produzidos e recolhidos a partir de diferentes projectos de investigacao
e de accoes de formacao, realizados entre 1998 e 2003.

Entre 1998 e 2001, no ambito do projecto "Avaliacao Educacional", 0

INDE realizou, em quatro provincias do pais (Cabo Delgado, Zarnbezia, Ma-
puto-Cidade e Maputo-Provincia), uma investigacao que tinha 0 seguinte
objectivo principal:

proporcionar uma base de iniormactio que suva de apoio ao processo de
decisao sobre politicas educacionais relativas a Transformaqao Curricular,
meios de ensino-aprendizagem e [ormacao de professores.

7
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No que se refere a disciplina de Portugues, os resultados destas testagens
revelaram que os alunos, principalmente os das zonas rurais, tinham mui-
tas dificuldades em compreender e escrever em portugues, de acordo com
os objectivos dos programas, bem como de acordo com as exigencias de
uso desta lingua como meio de instrucao e de cornunicacao. Assim, en-
quanta decorriam reflexoes e se desenhavam novas alternativas para 0 en-
sino basico a nivel da Transforrnacao Curricular, considerou-se indispensa-
vel e util desenvolver projectos-piloto de acompanhamento de turmas e de
professores das zonas rurais, onde 0 portugues e usado, como se viu atras,
praticamente como uma lingua "estrangeira". a desenvolvimento deste
tipo de projectos tinha como objectivo principal a aplicacao e testagem de
estrategias visando a melhoria na aquisicao das habilidades basicas da lin-
gua portuguesa.

Nesta perspectiva, foi programado pelo INDE urn subprojecto intitulado
"Ensino-aprendizagem da oralidade, leitura e escrita da lingua portuguesa
nos dois primeiros anos de escolaridade". Este subprojecto foi implementado
na Escola Prirnaria de Chibututuine (Manhica), e envolveu alunos e profes-
sores das Ia, 2a e 3a classes, e ainda instrutores do Instituto de Magisterio
Prirnario de Chibututuine'. Ao conceber esta pesquisa, tomaram-se em
consideracao algumas recornendacoes emanadas dos relat6rios das testagens
de 1999 e 20002, e ainda do estudo realizado por Hyltenstam & Stroud
(1993) sobre 0 livro escolar mocarnbicano. Entre as recomendacoes, desta-
cam-se a exploracao e implernentacao de tecnicas apropriadas de ensino
do portugues como lingua "segunda", que possam funcionar numa aula
rnocarnbicana tipica, tendo em conta que os alunos tern linguas bantu como
lingua maternas. Assim, nos anos 200 I -02, com base numa observacao
sistematica das aulas de Portugues nas turmas identificadas, para alern de
se realizarem accoes de acompanhamento aos professores na planificacao
e analise das suas aulas, produziram-se materiais de apoio ao ensino desta
lingua, e discutiram-se formas de aplicacao desses materials". Neste livro,
retomam-se algumas destas actividades e estrategias, ja experimentadas
em aulas tipicamente rnocambicanas, sobretudo aquelas que tiveram im-

I Equipa de trabalho: Maria [oao Diniz (coordenadora). Marisa Mendonca, Samaria Tovela, Aniceto
Muchave. Armindo Amos. Orlando Benzane. Alcino Cuambe e Leonor Mbebe.

2 Cf. Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educacao, Programa de Apoio ao Sector da Educacao
(2000) e Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educacao, Programa de Apoio ao Sector da Edu-
cacao (1999).

3 Cf. Diniz et al. (2003).
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pacta positivo, quer a nivel da rnotivacao e aprendizagem dos alunos, quer
a nlvel da formacao dos professores envolvidos.

Dando igualmente continuidade ao projecto "Avaliacao Educacional",
em 2001-02 decorreu urn outro subprojecto, na area da linguistica, que
tinha como objectivo descrever "A cornpetencia gramatical em portugues
dos alunos das 4a/Sa classes":' . Com esta pesquisa, pretendia-se caracte-
rizar 0 conhecimento da lingua portuguesa por parte dos alunos destas
classes, de forma a que os programas e materiais de ensino sejam basea-
dos em dados linguisticos "autenticos", e nao em pressupostos abstrac-
tos e teoricos sobre a cornpetencia linguistica e as dificuldades na aprendi-
zagem do portugues pela populacao escolar rnocarnbicana que frequenta
estas classes. No final de dois anos de trabalho, tomando como base da-
dos orais e escritos, foi posslvel caracterizar a cornpetencia gramatical dos
alunos destas classes, e preparar materiais didacticos diversos, atraves dos
quais se pretendia fornecer sugestoes para uma pratica pedagogica mais
proxima dos contextos naturais de aquisicao do portugues.'

Dado 0 interesse e relevancia dos materiais e recornendacoes produzi-
dos no ambito dos subprojectos de experimentacao pedagogica e de in-
vestigacao linguistica, organizaram-se accoes de formacao que permitiram
divulgar os resultados destes estudos entre os agentes da educacao envol-
vidos no processo de ensino-aprendizagem do portugues em Mocarnbique.
Assim, em meados de 2003, varias equipas do INDE orienta ram estas ac-
coes, atraves do "Serninario sobre 0 ensino-aprendizagem da lingua por-
tuguesa no ensino basico". que teve lugar em tres provincias do pais (Sofala,
Zarnbezia e Nampula).

Ainda que estas accoes de formacao tenham permitido partilhar com
os instrutores e professores prirnarios de varias regioes do pais os resulta-
dos da inforrnacao produzida, reconheceu-se des de logo que era muito
limitado 0 publico abrangido. Este livro pretende exactamente preencher
est a lacuna, permitindo a divulgacao destes materiais entre urn nurnero
maior de quadros da Educacao ligados ao ensino da lingua portuguesa em
Mocarnbique.

4 Equipa de investigacao: Perpetua Goncalves (coordenadora), Antonio Tuzine, Albertina Moreno,
Marcelo Soverano, Ana Nhampule e Carlito Companhia.

5 Cf. Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educacao, Programa de Apoio ao Sector de Educacao
(2003).

9
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4. Apresentacao geral do livro
De uma forma geral, e tal como 0 titulo indica, 0 principal objectivo que nos
propusemos alcancar ao escrever este livro foi fornecer sugestoes de traba-
Iho que possam ajudar 0 professor prirnario no ensino-aprendizagem de
habilidades basicas de lingua (Ieitura, oralidade e escrita), do vocabulario e
da grarnatica, assim como de estrategias de avaliacao na disciplina de Por-
tugues. Como foi ja referido, estas sugestoes tern como base resultados de
varias investigacoes sobre a populacao escolar rnocarnbicana. realizadas e
testadas em situacoes de ensino especificamente rnocarnbicanas. Os inves-
tigadores recolheram no terreno registos da lingua dos alunos, estiveram
nas salas onde os professores ensinam, observaram 0 comportamento dos
alunos em situacao de aula. Apos esta fase preliminar, experimental, foi
produzido um conjunto de sugestoes pedagogicas diversificadas, agora com-
piladas sob a forma de livro.

A producao destes materiais pressupoe natural mente, por parte dos
investigadores envolvidos, 0 conhecimento do quadro teorico actual mente
disponivel sobre a aquisicao de linguas (maternas ou nao), assim como
sobre principios gerais da didactica de linguas. Contudo, dado que se pre-
tende essencialmente colocar nas rnaos dos professores instrumentos de
trabalho que possam ser usados na sala de aulas, as questoes teoricas sao
aqui tratadas de forma breve e sintetica. Assim, a excepcao do capitulo VI
- inteiramente constituido por sugestoes de actividades - em cada capitulo
apresenta-se apenas uma breve introducao geral aos aspectos teoricos re-
levantes, privilegiando-se 0 fornecimento de sugestoes de estrategias di-
dacticas, destinadas a inspirar e apoiar os professores relativamente a area
especifica tratada nesse capitulo. A sua maneira, e de acordo com 0 tema
de cada capitulo, os autores prepararam exercicios variados, atraves dos
quais, dirigindo-se ora ao professor, ora directamente ao aluno, mostram
de forma concreta e dinarnica como e que se podem dar diferentes conteu-
dos e atingir diferentes objectivos.

Assumindo que 0 professor ja recebeu uma formacao teorica geral, e
que tem ao seu dispor manuais basicos para 0 ensino da lingua portuguesa,
foi assim dada mais atencao a producao de materiais didacticos relaciona-
dos com a realidade rnocarnbicana "autentica", que liguem, de forma viva e
estimulante, as teorias linguisticas e didacticas com a pratica pedagogica.
Alern disso, dado que este livro visa essencialmente fornecer sugestoes
para a pratica pedagogica, as descricoes gerais da cornpetencia linguistica
dos alunos nao sao aqui apresentadas. Assim, ainda que estudos prelimi-
nares tenham permitido estabelecer propriedades e regras do portugues
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que os alunos ja conhecem, assim como aquelas em que tern dificuldades
ou que parecem nao conhecer ainda, estas inforrnacoes nao foram aqui in-
cluidas, sendo apenas tomadas como base para a preparacao de diversos
tipos de actividades (vejarn-se os capitulos II, III e VI).

Note-se ainda que, dado que a maior parte da pesquisa realizada teve
lugar em zonas rurais (Cabo Delgado, Zarnbezia e Maputo-Provincia), a po-
pulacao escolar rnocarnbicana mais valorizada neste livro sao os alunos e os
professores que estudam e leccionam no campo, quer no que se refere a
linguagem e interesses pessoais dos primeiros, quer no que se refere as
condicoes de trabalho dos segundos. Assim, quer se trate de sugestoes de
material didactico ou de questoes de avaliacao. quer se vise 0 desenvolvi-
mento das habilidades de lingua ou 0 treino de estruturas gramaticais pro-
blernaticas, 0 alvo principal sao os alunos e os professores que trabalham
nas zonas rurais, tomando-se sempre em consideracao os materiais que
podem estar acessiveis nestas zonas, assim como as caracteristicas das
turmas das escolas do campo.

Note-se, por fim, que, embora se tenha privilegiado 0 uso de dados
"autenticos", recolhidos no terreno, tal nao impediu que muitas das suges-
toes apresentadas em diversos capitulos deste livro tomem como base tex-
tos extraidos de manuais de lingua portuguesa ou de outras Fontes (por
exemplo, cartazes), que constituem, entre outros, materiais igualmente va-
lidos, e por vezes insubstituiveis, para muitas das praticas pedag6gicas das
aulas de Portugues (vejarn-se os capitulos III, IV, V e VI). Seja qual for 0

material usado como base de trabalho - frases dos alunos ou textos dos
manuais, cartazes ou desenhos - trata-se de apresentar aqui modelos de
trabalho que os professores poderao adaptar a outros textos, outras frases,
outros cartazes ou desenhos.

5. Estrutura do livro
Como foi ja aqui referido, neste livro sao tratados varies aspectos relaciona-
dos com as componentes principais do processo de ensino-aprendizagem
da lingua portuguesa no ensino prirnario, nomeadamente a avaliacao (capi-
tulo II), a grarnatica (capitulo III), 0 vocabulario (capitulo IV), e a oralidade,
a leitura e a escrita (capitulo V). Por razoes metodol6gicas, relacionadas
com a necessidade de apresentar de forma estruturada as especificidades
inerentes a estas diferentes componentes, estes conteudos sao aqui abor-
dados em capitulos independentes. A fim de minimizar esta
"cornpartirnentacao" artificial, ao longo de todo 0 livro sao sugeridos diver-
sos cruzamentos de conteudos, atraves dos quais se procura chamar a aten-
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<;ao para a articulacao existente entre as varias areas tratadas nos diferen-
tes capitulos. Por exemplo: no capitulo II, as fichas de avaliacao fornecidas
destinam-se a apoiar 0 professor no ensino da gramatica e na avaliacao das
cornpetencias basicas: no cap. IV, nas actividades destinadas ao ensino do
vocabulario, inserem-se exercfcios que contemplam 0 ensino da grarnatica:
no cap. VI, os modules didacticos recuperam e dinamizam sugestoes
fornecidas ao longo dos capitulos III, IV ev, de forma interligada.

De um modo geral, todos os capitulos do livro procuram responder as
orientacoes dos novos program as de Portugues para 0 ensino prirnario - a
serem introduzidos em 2004 - e fornecem sugestoes validas para a
leccionacao dos diversos conteudos que esses programas estipulam, sem-
pre com a preocupacao de assegurar que ha espaco para a participacao
activa dos alunos.

o capitulo II tem como objectivo principal fornecer ao professor instru-
mentos concretos que permitem obter dados sobre 0 aproveitamento dos
alunos, quer ao nlvel das cornpetencias basicas (ouvir/falar, ler/escrever),
quer ao nivel da sua cornpetencia grarnatical. Assim, apos uma breve siste-
rnatizacao de aspectos teoricos relevantes da avaliacao formativa, Diniz &
Goncalves apresentam um conjunto de fichas de trabalho, que constituem
mecanismos simples de apuramento da aprendizagem, aplicaveis em parti-
cular a alunos que nao tern 0 portugues como lingua materna.

No capitulo III, Goncalves & Uamusse propoern varias estrategias de
ensino da gr arnatica do portugues, relacionadas com uma opcao
rnetodologica geral, de ensino com "foco-na-forrna". Assim, apos uma in-
troducao teorica breve sobre estas estrategias, e tomando como base areas
problernaticas da aquisicao do portugues pela populacao escolar
rnocarnbicana, os autores apresentam um vasto conjunto de exercfcios e de
actividades, que podem inspirar 0 professor nas aulas dedicadas ao funcio-
namento da lingua.

o capitulo IV aborda varias questoes relacionadas com as estrategias
rnetodologicas para 0 ensino-aprendizagem do vocabulario. Neste contex-
to, Nhampule & Moreno cornecarn por apresentar uma introducao geral a
este processo, dando uma enfase mais particular ao que significa "aprender
uma palavra" e as opcoes rnetodologicas de aprendizagem irnplicita e expli-
cita do vocabulario. Na ultima parte do capitulo, as autoras propoern um
leque variado de actividades que concretizam as abordagens teoricas dis-
cutidas no capitulo.

No capitulo V, Diniz & Mendonca propoern varias estrategias para 0

ensino-aprendizagem da oralidade, da leitura e da escrita. 0 capitulo inte-
gra breves introducoes teoricas subjacentes a essas estrategias, em que 0
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enfoque principal se centra na ideia de que a lingua portuguesa aprende-se
ouvindo. falando. lendo e escrevendo frequentemente. As estrategias
sugeridas visam despertar nos alunos que aprendem 0 portugues na escola,
a rnotivacao para a aprendizagem e desenvolvimento desta lingua.

a capitulo VI, como foi ja referido. apresenta uma estrutura diferente
dos restantes capitulos uma vez que e constituido unicamente por suges-
toes de exerdcios e actividades. organizados em dois m6dulos didacticos,
"Retinas Diarias" e "[ogos lnfantis". Tomando como ponto de partida da-
dos autenticos produzidos por alunos do ensino prirnario de varias regioes
do pais. Tuzine. Mendonca & Nhampule criaram um conjunto muito rico de
sugestoes didacticas, que. ao mesmo tempo que desenvolvem habilidades
basicas, tarnbern promovem 0 desenvolvimento da cornpetencia linguistica
e comunicativa dos alunos.

No final do livre, encontram-se as referencias bibliograficas das obras
citadas nos diferentes capitulos,
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CAPITULO II

A avaliacao no processo de
ensino-aprendizagem do portuques

Maria [oao Diniz e Perpetua Goncalves

1. lntroducao

Na sua pratica pedag6gica. e no que se refere a disciplina de Portugues, os
professores sac sistematicamente confrontados com a necessidade de avali-
ar os seus alunos. Colocam-se assim. aos professores. reflexoes do tipo:

• alguns alunos. porque sac participativos e aplicados, progridem de
acordo com 0 previsto no programa e nas planificacoes: outros tern
dificuldades porque faltam multo, porque sac passivos. porque nao
fazem os trabalhos de casa;

• alguns alunos falarn, leern, escrevem e outros nao: alguns alunos.
quando escrevem. dao erros de ortografia. de concordancia, de utili-
zacao de tempos verbais. etc.

Estas reflexoes sac normal mente feitas no trabalho do dia a dia do pro-
fessor. ou na sequencia dos resultados obtidos numa prova de avaliacao,
por exemplo. Em qualquer das circunstancias, tais reflexoes ajudam os pro-
fessores a avaliar. de urn modo muito geral, os seus alunos e 0 seu trabalho.
Por urn lado, os professores reflectem sobre as razoes que fazem com que
alguns alunos aprendam melhor do que outros. Por outro lade, essas refle-
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xoes podem tarnbern remeter 0 professor para uma analise sobre as estrate-
gias de ensino e de avaliacao utilizadas. Tal analise conduz, alern disso, a
identificacao, com objectividade, do nurnero de alunos que, por exemplo, Ie
ou nao, escreve ou nao, comete certo tipo de erros, etc. Com efeito, reflectir
sobre a avaliacao implica considerar questoes como:

• qual 0 objectivo da avaliacao?

• quando e 0 que se avalia?

• que instrumentos e estrategias se podem utilizar para avaliar?

• para que servem os resultados da avaliacao?

• que dificuldades enfrentam os professores no processo de avaliacao?

Sem a pretensao de tratar exaustivamente 0 complexo tema da avalia-
cao, e objectivo deste capitulo, por um lado, fazer uma breve sistematiza-
<;aode aspectos te6ricos relevantes no que diz respeito a avaliacao formativa
em geral, e da disciplina de Portugues em particular. Por outro, serao aqui
sugeridos estrategias e instrumentos que permitam ao professor avaliar com
mais objectividade e de forma mais regular os seus alunos. Trata-se de rnos-
trar como e que os professores podem obter dados sobre 0 que os alunos
sabem, quais sao os erros mais comuns, quer ao nivel das cornpetencias
basicas (ouvir, falar, ler e escrever), quer ao nivel da competencia gramati-
cal. Pretende-se ajudar os professores a encontrar mecanismos simples de
apuramento da aprendizagem, aplicaveis principal mente a alunos para quem
o portugues e lingua nao materna. Como foi referido no capitulo I, e funda-
mental mente das instituicoes escolares a responsabilidade pela aprendiza-
gem e progressao dos alunos que tern 0 portugues como lingua nao mater-

. na ja que, no seu ambiente familiar, tais alunos nao tomam contacto com
esta lingua.

a presente capitulo integra, na seccao 2, breves reflexoes te6ricas que
permitem responder, de forma simples e sucinta, as questoes acima coloca-
das. Na seccao 3, e sugerida uma ficha que permite a recolha de dados
sobre os alunos, que sao essenciais para relacionar com 0 seu aproveita-
mento quer a nivel global, quer a nivel da disciplina de Portugues. As res-
tantes seccoes visam fornecer ao professor instrumentos e estrategias de
avaliacao formativa que julgamos serem uteis e praticaveis no processo de
ensino-aprendizagem, nomeadamente para avaliacao qualitativa global, para
avaliacao das cornpetencias basicas de cornunicacao e para avaliacao da
competencia gramatical.



Na parte introdutoria dos program as do Ensino Basico, sao apresentadas
reflexoes teoricas importantes sobre a avaliacao. que respondem a maior
parte das questoes levantadas na introducao deste capitulo. Considerando
que "a avaliacao e urn instrumento atraves do qual se acompanha 0 desen-
volvimento do acto educative", os programas mostram que a avaliacao do
processo de ensino-aprendizagem permite:

• verificar ate que ponto 0 aluno atinge os niveis estabelecidos nas
cornpetencias basicas da lingua (ouvir, falar, ler e escrever). Isto sig-
nifica que a avaliacao deve controlar 0 desempenho do aluno de modo
a detectar "falhas'' e encontrar estrategias de recuperacao:

• orientar 0 professor por forma a detectar "falhas" na conducao do
processo de ensino, e encontrar novas estrategias de orientacao da
sua pratica pedagogica.

Para atingir estes objectivos, a avaliacao devera estar presente em todos
os momentos, a avaliacao devera ser uma actividade continua, permanente
e sistematica, ou seja, formativa. Quando se avalia diagnosticam-se e iden-
tificam-se os sucessos e as dificuldades do processo de ensino-aprendiza-
gem, e relacionam-se estes com os meios e rnetodos utilizados pelo profes-
sor, com os rnetodos e as condicoes de estudo do aluno, com a sua motiva-
c;ao e com as rnaterias dadas, de modo a determinar 0 que fazer tendo em
vista a aprendizagem progressiva do aluno.

Em suma, avaliar nao se limita a atribuicao de uma nota quantitativa ou
qualitativa. Parafraseando Assis et al. (200 I), avaliar nao e so c1assificar. Por
essa razao, as instrucoes dadas aos professores no que diz respeito ao ca-
lendario das provas nao devem ser tomadas de forma rigida.

Habitualmente, consideramos que fazemos avaliacao formativa quando sub-
metemos os alunos a provas quinzenais, mensais, trimestrais ou semestrais, con-
forme previsto nos programas. Contudo, estes instrumentos de avaliacao sao
insuficientes para caracterizarmos com c1areza 0 que 0 aluno sabe fazer ou nao, e
como 0 faz. Eles sao igualmente pouco eficazes na definicao dos mecanismos de
recuperacao dos alunos ou da alteracao das estrategias de ensino. Na disciplina de
Portugues, por exemplo, estas provas limitam-se a diagnosticar aspectos relativos
a escrita e a grarnatica, descurando as habilidades do registo oral ou 0 conheci-
mento do vocabulario, ou seja, outras cornpetencias basicas desta disciplina.

Por essa razao, 0 professor deve programar outros momentos de avalia-
cao, para alern dos determinados em calendario escolar, que permitam fazer
a referida avaliacao formativa.

A avali a cao no processo de ensino-aprendizagem do po r tuque s 17

2. A avaliacao no processo de ensino-aprendizagem
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A avaliacao formativa tem uma funcao de regulador permanente do pro-
cesso de ensino-aprendizagem, ou seja, tem uma funcao essencialmente
pedagogics. uma vez que informa 0 professor sobre 0 nivel de realizacao dos
objectivos do programa, e impulsiona 0 aluno e 0 professor a rentabilizar
com mais eficacia 0 processo de ensino-aprendizagem. Uma avaliacao
formativa permite igualmente confirmar a ideia de que a aprendizagem e os
progressos ou falhas dos alunos nao podem unicamente ser imputados ao
processo de ensino-aprendizagem. Factores relativos a vida da crianca no
seu ambiente familiar desempenham um papel muito importante no rendi-
mento escolar. Assim, todo 0 professor deve ter conhecimento da situacao
de cada um dos seus alunos. A escola nao pode estar alheia ao que se passa
com 0 aluno fora dela, porque isso tem influencia no seu aproveitamento.

Na perspectiva de uma avaliacao formativa, a atitude do professor pe-
rante os erros detectados no processo de avaliacao e determinante para a
definicao de estrategias de recuperacao, Muitas vezes os erros cometidos
pelos alunos tendem a nao ser encarados como algo que 0 professor tem de
levar 0 aluno a corrigir, mas como algo que serve para 0 punir, e para Ihe dar
uma classificacao negativa. Segundo Cortesao (1993:37), "por vezes uma
resposta errada pode constituir aquilo que, simbolicamente, se poderia de-
signar de uma "janela aberta" sobre 0 percurso seguido pelo raciocinio do
aluno". Portanto, 0 erro deve servir para 0 professor e 0 aluno tomarem
consciencia dos progressos ou das dificuldades deste ultimo. Deve ser es-
sencialmente encarado como uma etapa natural do processo de aprendiza-
gem de uma lingua. a facto de a maioria dos alunos terem 0 portugues
como lingua nao materna faz aumentar a responsabilidade do professor no
tratamento dos erros. Como ja foi referido, no seu ambiente familiar as cri-
ancas do campo nao tomam contacto com 0 portugues, ou seja, a pratica
desta lingua e limitada a sala de aulas. Portanto, as oportunidades de cor-
reccao das realizacoes erradas limitam-se tarnbern a sala de aulas.

E natural que os professores manifestem algumas reservas em relacao as
reflexoes aqui apresentadas, que podem decorrer, pelo menos, de duas razoes.
A primeira tem a ver com 0 numero excessivo de alunos por turma, que pode
dificultar uma avaliacao formativa na perspectiva que neste capitulo temos vin-
do a defender. A segunda prende-se com a obrigacao que os professores tern de
respeitar e cumprir as normas de caracter pedagogico-adrninistrativo estipula-
das nos programas. Na verdade, como foi ja referido na introducao, pretende-
se, nas seccoes a seguir, propor instrumentos e estrategias que auxiliem 0 pro-
fessor na avaliacao formativa dos alunos, e que sejam aplicaveis as condicoes
escolares concretas de Mocarnbique. as materiais aqui propostos nao esgotam
as areas a avaliar, mas fornecem ideias/sugestoes sobre metodologias de reco-
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Iha, sisternatizacao e analise de dados que podem ser aplicadas directamente na
pratica pedagogics. ou adaptadas a outras areas do ensino do Portugues.

3. Ficha de informacao sobre 0 aluno
3.1. Introducao

Para programar, conduzir e avaliar 0 processo de ensino-aprendizagem, como
ja foi referido anteriormente, e fundamental conhecer bem os alunos. a co-
nhecimento do ambiente familiar e socio-econornico em que estes vivem
permite ao professor compreender melhor as raz6es por que uns aprendem
com mais facilidade e outros enfrentam mais dificuldades na aprendizagem.
Partindo deste pressuposto, a "Ficha de inforrnacao sobre 0 aluno" tem como
objectivo sistematizar os dados que tern influencia relevante no seu apro-
veitamento.

E provavel que os professores ten ham que dedicar muito tempo para
obter as informacoes que constam da ficha porque, por um lado, 0 nurnero
de alunos por turma e elevado, e os professores tern normal mente mais do
que uma turma. Por outro lado, nem sempre as criancas sao capazes de
fornecer os dados necessaries, eo contacto com os encarregados de educa-
c;;aotarnbern nem sempre e facil. Contudo, se se pretende proceder a uma
avaliacao formativa, e importante que os professores se esforcem por adqui-
rir 0 habito de conhecer bem cada um dos seus alunos e actualizar sistema-
ticamente as inforrnacoes sobre eles. Isto permite acompanhar melhor a
aprendizagem e programar e/ou reprogramar estrategias adequadas de con-
ducao do processo de ensino-aprendizagem.

FICHA DE INFORMAC;Ao SOBRE 0 ALUNO
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3.2. Descricao e preenchimento da ficha
Tendo em vista 0 registo das inforrnacoes sobre cad a urn dos alunos, a ficha
integra dados de identificacao (nurnero de pauta do aluno, nome, idade,
sexo, morada) e outros de caracter social e linguistico, relevantes para a
avaliacao do seu rendimento escolar.

as dados de identificacao podem ser extraidos dos boletins de matricula.
as outros devem ser recolhidos a partir de conversas com os alunos e com os
encarregados de educacao. A altura mais indicada para cornecar a preencher a
ficha e a semana que antecede 0 intcio das aulas, que corresponde ao periodo de
preparacao do ana lectivo. a preenchimento devera ser completado ao longo da
primeira semana de aulas. Se, por exemplo, a crianca nao souber dizer quanta
tempo leva para chegar a escola, 0 professor devera calcular a partir da morada.

Eis urn exemplo sobre a forma como pode ser preenchida a ficha:
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3.3. Utiliza<.;ao dos dados da ficha
A ficha aqui pro posta e um instrumento de consulta permanente por parte
dos professores. podendo tarnbern ser usada no ambito das outras discipli-
nas.

Apresenta-se a seguir uma reflexao sobre a forma como podem ser
usados alguns dos dados. nomeadamente a "identificacao", a "idade", a
"profissao do encarregado de educacao" e 0 "tempo de percurso para a
escola".

as dados de "identificacao" do aluno servem para poder relacionar. por
exernplo, a idade com 0 seu aproveitamento escolar. Ha cas os de alunos
que. sendo muito novos para a c1asse que frequentam. nao tern 0 desen-
volvimento cognitivo necessario para aprender determinadas habilidades.
as alunos com idade acima da prevista para a c1asse que frequentam. por
seu lado, podem estar motivados ou nao. A rnotivacao de um aluno mais
velho pode decorrer de uma necessidade objectiva de ter um grau de esco-
laridade para trabalhar. A desrnotivacao pode resultar do complexo de infe-
rioridade que sente um aluno quando integrado numa turma de mais no-
vos nao tendo. por exernplo, coragem de colocar duvidas ou de responder
espontaneamente as perguntas do professor. com vergonha de errar.

A "profissao do encarregado de educacao" e um dado que ajuda 0 pro-
fessor. por exernplo, a reflectir sobre a possibilidade ou nao de acornpanha-
mento em casa. Isto nao significa que 0 professor delegue no encarregado
de educacao a sua responsabilidade de ensinar. Trata-se principalmente de
ter consciencia de que. na turrna, ha, por um lado, alunos a quem 0 profes-
sor pode dar trabalhos de casa de consolidacao e sisternatizacao das habi-
lidades aprendidas em aula. Por outro, ha alunos cujos encarregados de
educacao sao iletrados. A estes 0 professor deve prestar muita atencao e
apoia-Ios, em aula e individual mente. para a realizacao dessas actividades
para consolidacao e sisternatizacao. Enquanto 0 professor faz 0 acornpa-
nharnento, em aula. dos alunos que nao tern apoio em casa, os outros
podem fazer outras actividades "extra prograrna" como. por exernplo, re-
daccoes e desenhos para 0 jornal de turma.

Reflectindo sobre 0 "tempo" que a crianca leva de casa a escola. pare-
ce 16gico considerar que e mais provavel haver problemas de pontualidade
e assiduidade nos alunos que. por exernplo, fazem esse percurso ape.
durante 40 a 45 minutos. Alern disso, 0 rendimento desses alunos durante
os primeiros momentos de aula pode ser baixo. pelo que 0 professor pode-
ra, por exemplo. mandar a turma fazer um desenho antes de introduzir um
tema novo ou antes de iniciar uma tarefa que exija muita concentracao,
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As inforrnacoes sobre "ocupacao fora da escola" ajudam tarnbern 0 pro-
fessor a definir melhor as estrategias de ensino-aprendizagem. De urn modo
geral. no periodo em que as criancas nao estao na escola. umas dividem 0

tempo entre 0 estudo e as brincadeiras. outras so brincam. outras tarnbem
trabalham (na machamba. em casa ajudando a familia. na loja, etc.). a tipo
de ocupacao dos alunos em casa depende muito do ambiente socio-econo-
mico em que estao inseridos. Naturalmente cada uma destas situacoes tern
consequencias para 0 aproveitamento dos alunos. as professores devem
saber encara-las e procurar estrategias para. em colaboracao com os encar-
regados de educacao, minimizar as dificuldades decorrentes de situacoes
em que a aprendizagem do aluno e prejudicada pelo facto de este, por exem-
plo, nunca fazer os trabalhos de casa porque e obrigado a trabalhar quando
nao esta na escola.

4. Ficha de avaliacao qualitativa global

4.1. lntroducao

A ficha que se apresenta a seguir tern como objectivo permitir 0 registo de
inforrnacoes sobre a situacao de aprendizagem de cad a aluno na disciplina de
Portugues. Com base nestas informacoes. 0 professor estara em condicoes de
programar e realizar actividades e estrategias centradas naquilo que. de facto.
cada urn dos alunos ou urn grupo espedfico precisa. E. assim. urn instrumento
uti! para 0 professor anotar dados sobre 0 aproveitamento dos alunos nas com-
petencias basicas da lingua. nomeadamente "falar", "ler" e "escrever", que
mostram com mais c1areza 0 que ele sabe e 0 que nao sabe fazer.

FICHA DE AVALlA<;Ao QUALITATIVA GLOBAL
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4.2. Descricao e preenchimento da ficha
Esta ficha integra habilidades relativas as competencias basicas da lingua, e per-
mite registar as condicoes em que estas devem ser avaliadas. a professor assina-
la com um "x" 0 espaco correspondente a habilidade observada/avaliada.

A ficha permite, por exemplo, anotar se 0 aluno Ie (habilidade) individual-
mente e silenciosamente (condicoes), Trata-se de um modelo que nao esgota
as habilidades de lingua e que, portanto, pode ser adaptado em funcao da
fase de aprendizagem em que 0 aluno se encontra (classe, mes, etc.). Isto
significa que ainda que a estrutura e a estrategia de utilizacao da "ficha de
avaliacao qualitativa global" se adeque a alunos das duas primeiras classes,
ela pode ser adaptada para avaliacao de outras habilidades e de outras clas-
ses. Assim, para as classes mais avancadas, considerando as cornpetencias
basicas "falar", "ler" e "escrever", os professores podem avaliar, por exem-
plo, as seguintes habilidades:

• "descreve oralrnente", "reage com frases adequadas em qualquer situa-
cao", "reconta":

• "Ie silenciosamente textos nao conhecidos", "Ie expressivarnente" (sem
oralizar), "interpreta um texto a partir de uma leitura silenciosa":

• "organiza correctamente as ideias por escrito'', "exprirne-se de acordo
com a natureza do texto", "escreve respeitando as regras de ortografia
e pontuacao".

Mesmo com turmas numerosas e possfvel fazer uma avaliacao formativa,
usando este tipo de instrumento que se preenche com muita rapidez, desde
que 0 professor se concentre na prestacao de cada um dos seus alunos. Sali-
ente-se que nao e necessario avaliar sempre todos os alunos ao mesmo tem-
po. Durante as aulas, 0 professor pode centrar a sua atencao na avaliacao de
um determinado nurnero de alunos em relacao a uma habilidade espedfica
constante da ficha.

Na coluna das "observacoes", 0 professor po de anotar inforrnacoes que se-
jam relevantes para a interpretacao da avaliacao do aluno como, por exemplo, "0

aluno tem dificuldades em juntar as letras de uma mesma palavra", "tern proble-
mas de articulacao", "ainda nao tem a destreza manual necessaria".

4.3. utilizacao dos dados da ficha
Com base nos dados fornecidos par est a ficha, 0 professor fica com uma ideia
clara de quantos alunos sabem ou nao ler individual e silenciosamente, quantos
falam ou niio espontaneamente, etc. as dados assim obtidos permitem identificar
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as principais dificuldades de cada aluno em particular e da turma em geral.
Pode-se, por exemplo, verificar que a maior parte dos alunos da turma Ie bem
indiuidualmente mas ndo escreue, 56 copia. Perante uma situacao deste tipo, 0

professor devera direccionar as suas aulas de modo a exercitar mais as habilida-
des que verificou nao terem sido adquiridas. Por outro lado, devera prestar mais
atencao aos alunos que revelaram maiores dificuldades.

5. Avaliacao das cornpetencias basicas
5.1. lntroducao

Quando se faz a avaliacao do aluno na disciplina de Portugues, muitas vezes se
comete dois tipos de erros didacticos. Um primeiro tipo de erro consiste em mis-
turar 0 registo escrito e oral, sendo frequente, por exemplo, testar por via oral a
capacidade escrita de um aluno ou vice-versa. Um segundo tipo de erro deriva do
facto de nao se fazer avaliacao da oralidade propriamente dita, usando-se essen-
cialmente como instrumentos de avaliacao as producoes escritas dos alunos.

Avaliar a oralidade e condicao necessaria para, por um lado, garantir uma
apreciacao mais completa do nivel de aprendizagem das cornpetencias basicas
e, por outro, motivar 0 aluno para 0 desenvolvimento desta habilidade. De um
modo geral, os professores nao tern 0 habito de avaliar a oralidade pela oralidade.

Partindo destas reflexoes, a ficha que a seguir se apresenta visa mostrar
aos professores como se pode fazer avaliacao da oralidade, mesmo com tur-
mas numerosas. Trata-se de um modelo que pode ser usado tal como se
sugere aqui ou que pode servir de ponto de partida para outros modelos.
Assim, embora seja aplicavel as Ia e 2a classes, pode ser adaptado para
classes mais avancadas ou mesmo para avaliacao das competencias de lei-
tura e escrita, obviamente contemplando as habilidades especificas.

Assim, por exemplo, para avaliar a oralidade de alunos da 4a classe pode-se
prever, conforme estipulado nos programas, a observacao de parametres como
"apreende uma inforrnacao em linguagem corrente", "reage com frases adequa-
das em qualquer situacao de cornunicacao", "usa vocabulario variado e ade-
quado", "encadeia as ideias com facilidade".

Do mesmo modo se pode considerar, para avaliacao da cornpetencia de
leitura, parametres do tipo: "Ie bem palavras, frases e textos", "Ie bem pala-
vras mas tem dificuldades na leitura de frases", "Ie e interpreta bern",

Relativamente a escrita, pode-se, por exemplo, considerar os seguintes
para metros: "organiza correctamente as ideias", "exprirne-se de acordo com
a natureza do texto", "usa frases correctas a nivel sintactico e morfologico",
"apresenta ortografia correcta e pontuacao adequada".
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5.2. Descricao e preenchimento da ficha de avaliacao
da oralidade

Considerando 0 pressuposto acima apresentado, de que e fundamental fazer
avaliacao da oralidade, nesta seccao sugere-se uma estrategia que 0 professor
pode adoptar para avaliar qualitativamente a oralidade dos alunos das prirnei-
ras classes, usando a ficha proposta. Entende-se por "avaliacao qualitativa"
aquela que descreve 0 que 0 aluno sabe ou nao fazer em cada uma das com-
petencias que se visa avaliar, atribuindo uma classificacao de acordo com 0

nivel de prestacao do aluno ("Muito Born", "Born", "Suficiente", etc.). A ava-
liacao qualitativa pode ser ponderada e expressa quantitativamente conforme
estabelecido nos programas.

A ficha que a seguir se apresenta permite avaliar se 0 aluno:

• compreende as perguntas que 0 professor Ihe faz;

• usa vocabulario basico relativo as areas estudadas (por exemplo, "esco-
la", "alirnentos", "partes do corpo"):

• produz frases adequadas, usando vocabulario basico e respeitanto as
regras de construcao frasica (por exemplo, a concordancia).

FICHA DE AVALlAC;Ao DA ORALIDADE

Nome I- Compreende 2- Produz 3- Usa vocabu- 4- Avalia~ao 5- Obser-
as perguntas enunciados larto basico qualitativa va~oes

correctos

Em I, 2 e 3 0 professor devera escrever "sirn" ou "nao" de acordo com a
prestacao do aluno. Em 4, sugere-se a anotacao de "Multo Born", "Born",
"Suficiente" ou "lnsuficiente", tendo em conta os seguintes criterios:

• Muito Born - 0 aluno compreende perfeitamente as perguntas for-
muladas e responde com enunciados correctos e adequados a situa-
~ao de cornunicacao: usa sem qualquer hesitacao 0 vocabulario basi-
co aprendido;

• Born - 0 aluno compreende as perguntas formuladas mas as respos-
tas sac, de urn modo geral, curtas, con tendo algumas incorreccoes:
quando chamado a atencao, produz enunciados correctos e adequa-
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dos a situacao de comunicacao: usa a quase totalidade dos vocabu-
los mas e preciso, em algumas ocasioes, ajuda-lo a recorda-los:

• Suficiente - 0 aluno compreende as perguntas mas revela muitas
dificuldades em construir frases; usa a maior parte do vocabulario
basico aprendido;

• Insuficiente - 0 aluno nao compreende as perguntas; praticamente
nao fala portugues,

Em 5, "observacoes", 0 professor pode anotar inforrnacoes que sejam
pertinentes para a avaliacao do aluno como, por exemplo, " revela dificulda-
des de audicao" ou "visao", "e gage".

as dados de avaliacao integrados nesta ficha podem ser obtidos uma vez
por trimestre, com a colaboracao de outro(s) professor(es) da escola. Entretan-
to, cabe ao professor da turma que vai ser avaliada a tarefa de preparar 0 mate-
rial necessario, Assim, para alern de organizar a ficha, 0 professor devera siste-
matizar a "materia" dada, que constitui ponto de referenda para a recolha e
preenchimento dos dados. Por exemplo, 0 professor organiza listas do tipo:

• frases que 0 aluno deve compreender: Como te chamas? Quantos anos
tens? Em que escola estudas? Com quem vives? 0 que ves na imagem,
ou ali? 0 que e isto? Quantos siio?

• lista do vocabulario basico aprendido: cabeca, cara, olhos, nariz, ore-
lha, etc.(nomes de partes do corpo humano); lauar. pentear, [echar,
abrir. ouvir, vet. etc. (verbos de accao):

• frases que 0 aluno deve produzir: sou Antonio (jos« ..); tenho x anos;
estudo na escola x; a minha escola e bonita (grande ...); quando acordo
lavo os dentes (a cara .. .), penteio-me (visto-me ...), etc.

5.3. Procedimento para recolha dos dados
Para proceder de forma objectiva a recolha dos dados que constituem os
para metros de avaliacao desta ficha devem ser tomadas algumas medidas
organizativas.

Eis algumas sugestoes tendo em vista este objectivo:

• 0 professor deve determinar urn dia para a avaliacao, que pode ser
durante 0 periodo de aulas ou num turno em que nem os professores
nem os alunos tern aula; se tiver que ser no periodo de aulas, cada
professor devera marcar trabalhos para 0 resto da turma realizar en-
quanta 0 professor procede a avaliacao:



Cap f t u 10 I _ A ava li a cao no processo de ensino-aprendizagem do p o r tuque s 27

• no dia programado para a avaliacao, os professores (0 da turma esped-
fica e 0 que vai colaborar) chamam grupos de dois ou tres alunos; num
canto da sala, debaixo de uma arvore, no patio ou noutro espaco a esco-
Iha, 0 professor dialoga, em particular, com os alunos a partir de uma
imagem ou do proprio espaco onde se encontram; pode dirigir-se a um
aluno de cada vez ou provocando uma interaccao entre eles; 0 dialogo
devera conduzir aos objectivos acima identificados.

Deve prever-se cerca de quinze minutos para avaliar tres alunos, 0 que
significa que, para avaliar uma turma de 50 alunos, cada um dos professores
precisara de cerca de duas horas e quinze minutos.

5.4. utilizacao dos dados da ficha
Esta ficha de avaliacao da oralidade fornece dados de cada um dos alunos e
da turma, sobre 0 seu nivel de desempenho nos parametres considerados.
Depois de realizar a avaliacao. 0 professor fica com uma ideia clara de quantos
alunos se situam ao nivel do "Muito Born" e. portanto, tern um desempe-
nho de acordo com os objectivos preconizados no programa. Em relacao aos
alunos que obtenham uma avaliacao de "Born" ou "Suficiente", 0 professor
devera verificar quais as habilidades menos dominadas a fim de encontrar
mecanismos de recuperacao individual ou por grupos de alunos. Quanto
aos alunos com a avaliacao "lnsuficiente", trata-se de encontrar estrategias
para garantir que esses alunos atinjam as habilidades minimas. Por exem-
plo, 0 professor devera procurar prestar-Ihes mais atencao e, quando possi-
vel, programar exerdcios extra, individualizados.

6. Ficha de avaliacao da cornpetencia gramatical
6.1. lntroducao

Conforme ja constatado pelos investigadores educacionais que observam as
praticas pedagogicas em Mocarnbique, constitui uma tendencia generalizada
por parte dos professores assumirem uma atitude punitiva relativamente as
variedades nao-padrao do portugues, gerando inibicoes da parte dos alunos,
sempre tentados a esconder as suas deficiencias. E neste contexto que surge a
ideia de introduzir na rotina de trabalho dos professores uma "Ficha de avalia-
~ao da cornpetencia gramatical" dos alunos em lingua portuguesa. Elatem como
principal pressuposto que os erros de lingua, e mais particularmente os erros de
gramatica, nao devem ser vistos como um defeito que deve ser punido de
alguma maneira (atraves de uma nota negativa, por exemplo), mas como uma
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etapa natural do processo de aprendizagem. Se os erros de lingua forem enten-
didos nesta perspectiva, entao eles podem nao so constituir uma ajuda para os
professores diagnosticarem as dificuldades particulares dos alunos, como tam-
bern podem contribuir para uma planificacao do ensino que permita "ajudar 0

aprendente a eliminar os erros tanto quanta possivel" (Stroud, 1997: 1I). Note-
se que ha estruturas gramaticais problernaticas em que os alunos nao cometem
erros simplesmente porque nao as produzem. Por exemplo, numa pesquisa
efectuada sobre a producao de frases subordinadas par alunos da 4a classe,
verificou-se que os alunos nao cometem erros na construcao de oracoes
concessivas porque recorrem as oracoes adversativas para exprimir 0 mesmo
conteudo sernantico. Assim, em vez de produzirem frases do tipo Embora/
Ainda que aquele senhor fosse bonito, ndo tinha com quem casar, os alunos
escreveram Aquele senhor era bonito mas ndo tinha com quem casar. Por outras
palavras, os alunos adoptaram uma estrategia tipica dos aprendentes de uma
lingua segunda, de "evitar-urna-estrutura". usando alternativas mais simples. I

Na ficha que a seguir se apresenta, pretende-se fornecer uma metodologia
de trabalho que ajude 0 professor a identificar e sistematizar os erros que os
alunos dao em lingua portuguesa, e mais particularmente aqueles que dizem
respeito aos conteudos preconizados nos programas do ensino basico, Com
efeito, nos programas de lingua portuguesa para este nivel de ensino, SaD

fornecidas, entre outras, indicacoes sobre 0 "Funcionamento da lingua", isto e,
sobre os conteudos gramaticais que devem ser ministrados em cad a classe. Por
exemplo, no programa da 4a classe aparecem as seguintes instrucoes: preposi-
coes (durante, pot, perante, sob, sobre, tras); contraccoes (no, na, nos, nas, pelo,
pela, pelos, pelas). A indicacao destes conteudos deve ser tomada pelos profes-
sores como uma orientacao geral sobre as areas da grarnatica que devem lecci-
onar. Por exemplo, se um professor verificar que os seus alunos da 4a classe nao
tern dificuldade na contraccao das preposicoes (por exemplo, no/a, nos/nas),
nao precisa de gastar muito tempo com esse conteudo gramatical, podendo
usar as aulas destinadas ao "Funcionamento da lingua" para treinar estruturas
que se apresentam como mais problernaticas para os seus alunos, mais precisa-
mente aquelas em que eles dao mais erros.

E natural que os professores ten ham dificuldade em saber exactamente
quais SaD as areas "rnais problernaticas". As turmas SaD grandes e os pro-
fessores nem sempre tern condicoes para organizar e agrupar, de forma sere-
na e sistematica, os erros de lingua portuguesa que os alunos cometem,
tanto na oralidade como na escrita. De alguma maneira, 0 levantamento e
sisternatizacao dos erros dos alunos e ja uma actividade de investigacao,

I Cf. Goncalves et al. (1986).

. I
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que requer 0 dorninio de algumas tecnicas de recolha e tratamento de da-
dos, assim como a existencia de uma grelha de classificacao dos erros que
apoie 0 professor na sua identificacao,

as materia is que a seguir se apresentam pretendem mostrar como e que
se pode atingir 0 objectivo acima referido - de levantamento, classificacao e
sisternatizacao dos erros dos alunos - para algumas areas da grarnatica da
lingua portuguesa, nomeadamente a sintaxe e a morfo-sintaxe. E claro que
os alunos tarnbern dao erros no uso do vocabulario. na pronuncia e ortogra-
fia de algumas palavras, assim como na pontuacao dos seus textos escritos.
Muitos destes erros poderiam igualmente ser recolhidos e sistematizados
com uma metodologia identica a que sera aqui sugerida para as areas da
sintaxe e da morfo-sintaxe, mas exigiriam natural mente grelhas com tipos
de erros muito diferentes.

Na classificacao dos erros de lingua portuguesa produzidos pelos alu-
nos, os professores podem partir da tipologia que a seguir se apresenta no
Quadro I, "Grelha Geral de Erros". Ela foi construfda a partir de outras pes-
quisas", e contern os principais tipos de erros que cometem os falantes de
lingua portuguesa com linguas maternas bantu.

Para cad a tipo de erro, apresentam-se exemplos extraidos de uma base
de dados constituida por entrevistas orais a alunos da sa classe de varias
regioes do pais. A seguir a cada exemplo, fornece-se a contraparte "correc-
ta", de acordo com a norma europeia.

2 Cf. Goncalves (1997) e Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educacao - Programa de Apoio ao

Sector da Educacao - Mocarnbique/Finlandia (2003).
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QUADRO I - GRELHA GERAL DE ERROS (SINTAXE E MORFO-SINTAXE)

Tipo de erro Exemplos

• "despediu a rnae" (= despediu-se da mae)

Complementos • "baterarn 0 miudo" (= ... no rniudo)

verbais ·"aquela senhora foi para em casa daquela menina"
(= ...para casa ... )

• "tirararn urn pouco de arroz, deram os caes" (= ...aos caes)

Passiva
• "foi enganado com 0 coelho" (= ...pelo coelho)

• "a cas a foi queimada com marido dela" (= ...pelo marido)

pessoal
• "despediu a rnae" (= despediu-se ... )

Pronome
"

reflexo · casa entao ardeu-se" (= ...ardeu)

• "entao dali os animais reuniram" (= ...reuniram-se)

·"esse confusao" (= essa ... )

Nomes - Genero ·"puseram uma guarda" (= ...um guarda)

• "fora do quintal havia dois arvores" (= ... duas arvores)

• "ela me ensina" (= ... ensina-me)
Pron. Pessoal- • "Futebol nao joga-se com a mao" (= ... nao se joga ... )
colocacao • "esse pedreiros desceram e Ihes acudirarn" (= ... acudi-

ram-Ihes)

• "viu ele nao estava a sair" (= ... que ele nao estava a sair)

·"pas picos onde que ele ia de passar" (= ... onde ele ia ... )
Oracoes subordi-
nadas • "perseguirarn ate as pessoas desconseguiram"

(= ... ate as pessoas desconseguiremi ... ate que as
pessoas desconseguiram)

• "foi para escola" (= ... a escola)

Artigo • "ele pensou que aquilo fosse porta" (= ... uma porta)

·"comemos filhos do leao" (= ... os filhos ... ).

• "foi meus amigos" (= foram ... )

Concordancia • "depois levo 61eo poe na frigideira" (= ...ponho ... )
verbal • "sida se tu fosse racional eu havia de te perguntar quantas

pessoas ja mataste no meu pais" (= ...fosses ... )



Cap f t u 10 I = A ava l ia cao no processo de ensino-aprendizagem do p o r tuque s 31

·"matava as formiga" (=... as formigas)

·"a crianca logo foi atropelado" (= ...atropelada)Co nc c r d a nc ia
nominal • "as minhas amigas tarnbern contam hist6rias que eles

conhecern" (= ...elas ... )

Infinitivo
• "as minhas amigas contar historias" (= ... contam ... )

·"vamos matar e levarmos a cabeca" (= ... levar. .. )

·"eu pido a minha prima" (= ... peco ... )

• "os porcos comecararn a cantar e dizeram (= ... disseram)Verbos - flexao
• "atraslarnos a tirar aquelas coisas" (= ... atrasarnos)

·"nao sou eu que estive a fazer" (= ... fui ... )
Tempo verbal

• "quando eu vir do mercado tomo banho" (= ... venho ... )

Pronome pes- • "0 leao fugiu depois levou a ele la" (= ... levou-o ... )
soal - flexao • "as pessoas da autoridade deixaram-lhe" (=... deixaram-no)

• "voce vais roubar aquele cabrito" (= ... vai ... )Formas de trata-
mento • "onde e que voce encontraste?" (= ... encontrou ... )

• "voce vai em casa do teu tio procurar 0 que?» (= ... seu ... )

6.2. Aplicacao da grelha geral de erros as producoes
dos alunos

6.2.1. Os textos dos alunos e a identificacao dos erros

Tomando como base duas entrevistas orais de alunos da sa classe, vamos
em seguida exemplificar como e que a grelha acima apresentada pode ser
aplicada pelos professores. Assim. em primeiro lugar, fornecem-se dois tex-
tos tal como foram produzidos pelos alunos (d. 6.2.1.1 - "Antologia de
textos"). Em segundo lugar. apresentam-se os mesmos textos. com os erros
de sintaxe e de morfo-sintaxe ja identificados e sublinhados (d. 6.2.1.2 -
"ldentificacao dos erros").
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6.2.1.1. Antologia de textos

Texto 1

Logo aU 0 cagado ndo respondeu. <<Vovo,vovo!». 0 cagado ndo respon-
deu nada. Ele diz: «Oh, esses malandros sa{ram daqui. Nunca mais viio
voltar, eles estavam a ptoibir agua para que?», Ele foi aU, tirou agua, diz:
«Agora vou tomar baniio», Quando foi tomar bonito. entrou aU no poco e
foi agarrado com 0 cagado. 0 coelho cornecou a gritar muito, comecou a
gritar, comeeou a gritar ate outros animais vieram. Quando 0 cagado
saiu, dizeram que <<Voce,senhor cagado, quer 0 que?», Ele disse: «Oh, eu
quero djeca. 0 frio e demais vou morrer de frio. Assim a agua que eu ver
enquanto esta frio vou metter». Quando deram ele. ele [icou satisfeito.
Logo levaram 0 coelho, foram ate a casa do rei. Quando chegaram a casa
do rei, dizeram: «0 que e que podemos fazer com este coeiiioi», 0 coelho
disse: «Ah! Voces nao se preocupem comigo, eu posso sentar aqui nas
pernas da toinha, me matarem aqui mesmo», Eles disseram: «Que bom!
Tambetti tiueste bom pensamento». Afiaram bem catana, lancatom uma
uez, ele saltou, cortaram as pernas da ra{nha. Perseguiram 0 coelho, per-
seguiram ate as pessoas desconseguiram, foram para casa. t ai mesmo
onde termina a minha histotia.

(Entrevista com JUM (adaptacao), sa classe. Zarnbezia)

Texto 2

Havia um menino, tinham-Ihes mandado com senhor professor. «Vdo la,
ai irem fabricar blocos». Nos comeccmos a fabricar. Saiu um menino,
disse: «Eu sou voluntario, vou estar a transportar ateia daqui e dar esses
pedteiro». Saiu um menino que viniia do rio com peixes dele. Menino Ihe
perguntou se «esses peixes estas a vender». Menino respondeu mal. Co-
meqaram a se pegar, comeqaram a lutar. Esses pedreiros desceram, Ihes
acudiram. «Voces, porque estiic a lutar? Voce esta lutar? Voce menino
porque saisie do lugar onde estavas a trabalhar? Comecaste a perguntar
esse teu omigo?» Esse cornecou a tecusar. falou: «Esse e que corneeou a
me bater eu Ihe petguntei. [alei de que esse peixe estds a vendet?». Ele
respondeu-me mal. Apanhei nervos, cotnecei a Ihe bater.

(Entrevista com ELD (adaptacao), sa classe, Zarnbezia)
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6.2.1.2. ldentificacao dos erros

Texto 1

Logo ali 0 cagado ndo respondeu. <Novo, vovo!». 0 cagado ndo respoti-
deu nada. Ele du: «Oh, esses malandros sairatti daqui. Nunca mais vao
voltar, eles estavam a proibir agua para oue?». Ele foi ali, tirou agua, gg:
«Agora vou tomar banho». Quando foi tomar banho, entrou ali no poco e
foi agarrado com 0 cagado. 0 coelho comecou a gritar muito, comeeou a
gritar, corneeou a gritar ate outros animais vieram. Quando 0 cagado
saiu, dizeram que «Voce, senhor cagado, quer 0 que?». Ele disse: «Oh, eu
quero djeca. 0 frio e demais vou morrer de frio. Assim a agua que eu ver
enquanto estci frio vou ttiorrer». Quando deram ele, ele ficou satisfeito.
Logo levaram 0 coelho, foram ate a cas a do rei. Quando chegaram a casa
do rei, dizeram: «0 que e que podemos iazer com este coelhoi». 0 coelho
disse: «Ah! Voces ndo se preocupem comigo, eu posso sentar aqui nas
pernas da rainh«, me matarem aqui mesmo». Eles disseram: «Que bom!
Tambetn tiveste bom pensamento». Afiaram bem catana, lancatom uma
uez, ele saltou, cortaram as pernas da rainha. Perseguiram 0 coelho, per-
seguiram ate as pessoas desconseguiram, foram para casa. t a{ mesmo
onde termina a minha historia.

(Entrevista com JUM (adaptacao), sa classe. Zarnbezia)

Texto 2

Havia um menino, tinham-Ihes mandado com senhor professor. «Vdo la,
ai irem fabricar biocos». Nos comecomos a fabricar. Saiu um menino,
disse: -Eu sou uoiunuuio. vou estar a transportar areia daqui e dar esses
pedreiro». Saiu um menino que vinha do rio com peixes dele. Menino Ihe
perguntou se «esses peixes estas a vender». Menino respondeu mal. Come-
£aram a se pegar. corneecrcm a lutar. Esses pedreiros desceram, Ihes acu-
diram. «Voces, porque esuio a lutar? Voce esta lutar? Voce menino porque
saiste do lugar onde estavas a trabalhar? Comecaste a perguntar esse teu
amigo?» Esse corneeou a recusar, falou: «Esse e que come£ou a me bater eu
Ihe perguntei. falei de que esse peixe estas a venderi». Ele respondeu-me
mal. Apanhei nervos, comecei a Ihe bater.

(Entrevista com ELD (adaptacao). sa classe, Zarnbezia)
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6.2.2. l.ancamento dos erros em fichas

Depois de identificados os erros dos alunos, as frases que contern esses erros
sac lancadas em fichas individuais, com a respectiva classificacao (cf. Quadro
II - "Fichas de erros por aluno"). Esta classificacao tem como base a "Grelha
Geral de Erros" fornecida no Quadro I.

Em seguida, os diferentes tipos de erros de cada aluno sac agrupados (d.
Quadro III - "Ficha de erros par tipo"). Desta forma, nao so e posslvel os profes-
sores recolherem inforrnacao sobre os problemas particulares de cada aluno,
como podem ficar com uma visao mais clara sobre as areas da lingua portuguesa
que sac mais problernaticas para os alunos, e que merecem par isso ser traba-
Ihadas nas aulas. Par exemplo, observando 0 Quadro III, pode verificar-se que os
alunos dao mais erros na colocacao do pronome pessoal atone e na realizacao
de diferentes tipos de oracoes subordinadas. Isto significa que, provavelmente,
estas sac areas da lingua portuguesa em que tern mais dificuldades.

Fichas de erros por aluno

QUADRO 11-1: ALUNO JUM

CITA~AO/CORREC~AO TIPO DE ERRO

"Ele diz «oh, esses malandros salrarn daqui" (=...disse ... ) Tempo verbal

"Tirou agua, diz «agora yOU tomar banho-" (= ... disse ... ) Tempo verbal

"Foi agarrado entao com 0 cagado" (= ...pelo cagado) Passiva

"Comecon a gritar ate outros animais vierarn" (= ...ate Ora~oes subordinadas
que outros animais vieram .. ./ ate outros animais virem ... )

"Quando 0 cagado saiu dizeram (=...disseram) Hexao verbal

"Quando 0 cagado saiu dizeram que «voce senhor cagado quer
Ora~oes subordinadaso que?»" (=...disseram: «voce senhor cagado quer 0 que?»)

"a agua que eu ver enquanto esta frio»" (=...agora que esta frio ... ) Oracoes subordinadas

"a agua que eu ver enquanto esta frio you rnorrer-" (=...eu vir ... ) Hexao verbal

"Quando chegaram a casa do rei dizerarn" (=...disseram ... ) Hexao verbal

"Quando deram ele, ele ficou satisfeito" (=...Ihe deram ... ) Pron. Pes. - Flexao

"Me matarem aqui rnesrno" (= Matem-me ... ) Pron. Pes. -Colccacao
e tempo verbal

"Afiaram bem cataria" (= ...a catana) Artigo

"Perseguirarn ate as pessoas desconseguiram foram para casa"
Oracoes subordinadas(= ...ate as pessoas desconseguirem .. .late que as pessoas

desconseguiram ... )
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QUAORO II - 2: AlUNO ElO

CITAC;AOICORRECC;AO TIPO DE ERRO

"Tinharn Ihes mandado com senhor professor"
Passiva

(=...foi mandado pelo senhor professor)

"Havia urn menino. tinham Ihes mandado " (= ...tinham- Concordancia nominal
Ihe mandado ... )

"<Nao la. ai irem fabricar bloco. (=...vao fabricar. .. ) Tempo verbal

"Vou estar a transportar areia daqui e dar esses pedreiro-" Compl. verbais e
(= ...dar a esses pedreiros) concord. nominal

"Com peixes dele" (= Com os peixes ... ) Artigo

"Menino Ihe perguntou" (= 0 menino ... ) Artigo

"Menino Ihe perguntou «se esses peixes-" (= ...pergun-
Pron. Pes. - Colccacao. tou-Ihe ... )

"Menino respondeu mal" (= 0 menino ... ) Artigo

"Cornecararn a se pegar" (= Cornecararn-se a pegar/ Pron. Pes. - Colocacac
Cornecararn a pegar-se)

"Esses pedreiros desceram Ihes acudiram" (=...acudiram-Ihes) Pron. Pes. - Colocacao

"Voce esta lutar?" (= ...esta a lutar?) Complementos verbais

"Voce menino porque saiste do lugar onde estavas a tra- Formas de tratamento
balhar?" (Voce.i .saiu ... estava ... )

"«Come«;;aste a perguntar esse teu amigob-" (=...a esse Complementos verbais
teu ... )

"Esse e que come~ou a me bater" (= ...cornecou a bater-
Pron. Pes. - Colocacacme/me cornecou a bater)

"Eu Ihe perguntei" (= ... perguntei-Ihe) Pron. Pes. - Colocacao

"Eu Ihe perguntei falei de que «esse peixe estas a venderi-"
Complementos verbais(= ...falei assim: "esse peixe estas ... ")

"Eu Ihe perguntei falei de que «esse peixe estas a ven-
der i-" (= ...perguntei. disse: «esse peixe estas a vender?»,' Oracoes subordinadas
perguntei, disse se estava a vender aquele peixe)

"Apanhei nervos. comecei a Ihe bater" (= ....comecei a ba-
Pron. Pes. - Colocacaoter-Ihe/comecei-Ihe a bater)
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QUADROIII - FICHA DE ERROS POR TIPO

TIPO DE ERRO CITAC;Ao/INFORMANTE

"Vou estar a transportar areia daqui e dar esses
pedreiro»" (= ...dar a esses pedreiros) (ELD)

"Voce esta lutar?" (= ...esta a lutar?). (ELD)

Complementos Verbais "«Come<;aste a perguntar esse teu arnigob."
(= ...a esse teu ... ) (ELD)

"Eu Ihe perguntei falei de que «esse peixe estas a
venderr-" (= .. .falei assim: "esse peixe estas ... ")
(ELD)

"Foi agarrado entao com 0 cagado" (= ...pelo ca-

Passiva
gado) UUM)

"Tinham Ihes mandado com senhor professor"
(= .. .foi mandado pelo senhor professor) (ELD)

Pronome Pessoal/Flexao "Quando deram ele. ele ficou satisfeito" (= ... Ihe
deram ... ) UUM)

"Menino Ihe perguntou" (= 0 menino ... ) (ELD)

"Com peixes dele" (= Com os peixes ... ) (ELD)
Artigo "Menino respondeu mal" (= 0 menino ... ) (ELD)

"Afiaram bem catana" (= ...a catana) UUM)

"Me matarem aqui rnesrno" (= matern-me ... )
UUM)

"Menino Ihe perguntou «se esses peixes ... »"

(= ...perguntou-Ihe ... ) (ELD)

"Cornecaram a se pegar" (= Cornecararn -se a pe-
gar/Cornecararn a pegar-se) (ELD)

Pronome Pessoal - "Eu Ihe perguntei" (= ... perguntei-Ihe) (ELD)

Coloca~ao "Esses pedreiros desceram Ihes acudiram"
(= ...acudiram-Ihes) (ELD)

"Esse comecou a recusar, falou «esse e que come-
~ou a me bater" (= ...cornecou a bater-me/ ... me
cornecou a bater) (ELD)

"Apanhei nervos, comecei a Ihe bater" (= ....co-
mecei a bater-Ihe/comecei-Ihe a bater) (ELD)
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"Quando 0 cagado saiu dizeram" (= ...disse-
ram ... ) UUM)

"Quando chegaram a casa do rei, dizeram «0 que

Flexac Verbal
e que podemos fazer com este coelhoi-" (= ...dis-
seram ... ) UUM)

"A agua que eu ver enquanto esta frio" (= ...eu
vir ... ) UUM)

"Ele diz «oh, esses malandros sairam daqui"
(=...disse ... ) UUM)

"Tirou agua, diz «agora YOU tomar banho-" UUM)

Tempo Verbal "Me matarem aqui rnesrno" (= Matem-me ... )
UUM)

"<Nao la, al irem fabricar bloco- (= ...vao fabri-
car ... ) (ELD)

"Esses pedreiro" (= Esses pedreiros) (ELD)

Concordancia Nominal "Havia um menino, tinham-Ihes" (=...tinham-Ihe
mandado) (ELD)

"Cornecou a gritar ate outros animais vierarn"
(= ...ate que outros animais vierarn/ate outros
animais virem ... ) UUM)

"Quando 0 cagado saiu dizeram que «voce se-
nhor cagado quer 0 que?»" (= ...disseram: « voce
senhor cagado quer 0 que?» UUM)

Ora~6es Subordinadas
"A agua que eu ver enquanto esta frio YOU mor-
rer-" (= ...agora que esta frio ... ) UUM)

"Perseguirarn 0 coelho, perseguiram ate as
pessoas desconseguiram foram para casa"
(= ...ate as pessoas desconseguirem .. .late que
as pessoas desconseguiram ... ) UUM)

"Eu Ihe perguntei falei de que «esse peixe estas
a venderi-" (= ...perguntei, disse: «esse peixe es-
tas a vender?»/perguntei, disse se estava a vender
aquele peixe) (ELD)

"Voce menino porque saiste do lugar onde
Formas de Tratamento estavas a trabalhar?" (r=Voce.i.saiu ... estava ... )

(ELD)
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6.3. A sistematizacao dos erros e os programas de
lingua portuguesa

Como foi ja aqui referido, para alern de proporcionar uma visao mais clara sobre
as areas da lingua portuguesa em que os alunos tern mais dificuldades, a siste-
rnatizacao dos erros permite igualmente leccionar os conteudos gramaticais
sugeridos pelos programas de uma forma mais orientada para as estruturas que
se revelam mais problernaticas na lingua "real". Para mostrar como e que isto
acontece, preparou-se urn quadro onde se podem comparar as instrucoes dos
programas, que cobrem as areas problernaticas identificadas nas producoes dos
alunos, com os erros propriamente ditos (d. Quadro IV - "Relacao entre con-
teudos prograrnaticos (4a e sa classes) e erros dos alunos").

Observando 0 Quadro IV,pode verificar- se que, depois de sistematizar os
erros dados pelos alunos, torna-se mais facil determinar os conteudos espedfi-
cos que necessitam de ser mais trabalhados nas aulas. Assim, por exemplo,
quando se trata de ensinar a "voz passiva/activa", ve-se que e aconselhavel dar
mais atencao ao formato do agente da passiva, uma vez que os alunos tern
tendencia a usar a preposicao com e nao a preposicao por,requerida pela norma
europeia (dr. Foi agarrado entdo com 0 cagado" (= ...pelo cagado) QUM)). No
capitulo III, sugerem-se algumas actividades que podem ser realizadas nas au-
las, destinadas ao treino espedfico de algumas estruturas problernaticas que
foram identificadas nas fichas de erros aqui apresentadas.
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QUADRO IV - RELAc;:Ao ENTRE CONTEUDOS PROGRAMATICOS (4a E sa CLASSES)
E ERROS DOS ALUNOS

ITEM PROGRAMA - Funcionamento da Lingua ERROS DOS ALUNOS

Artigos
Aplicacao de artigos def. e indef. em textos ou

frases (Sa).
Ornissao dos artigos.

Voz passiva Vozes activa e passiva (sa). Regencia do agente
da passiva por com .

Pronomes
pessoais

Verb os

Oracoes
subordinadas

Preposicces

• Sujeito e complemento: redaccao de peque-
nos textos (4a);

• Pronomes pessoais complemento directo e in-
directo (sa).

• Tempos verbais: presente, passado (perfeito e irn-
perfeito), futuro perifrastico e condicional (4a);

• Presente do indicativo para descricao de pes-
soas, lugares e ambientes (4a);

• Uso adequado dos tempos e modos verbais
em textos orais e escritos (4a);

• Uso da forma oral e escrita de verbos irregu-
lares (4a);

• Utilizacao dos diversos tempos verbais (passa-
do, presente e futuro) em frases ou textos (sa).

• Uso de conjuncoes subordinativas se, quan-
do, porque e conjuncao integrante em frases
que produz (Sa);

• Aplicacao das regras dos discursos directo e
indirecto em textos (Sa).

• Preposicces para a localizacao espacio-tern-
poral (4a);

• Redaccao de textos empregando contraccoes
e preposicoes (4a e Sa);

• ldentificacao de preposicoes e contraccoes em
textos.

• Colocacao dos pron.
pessoais atones:

• Uso dos pronomes
pessoais complemento

• Hexao dos verbos ir-
regulares (dizet, uer);

• Escolha do tempo ver-
bal.

• Hexao do verbo em
oracoes subordinadas
infinitivas;

• Encaixe do discurso
directo.

• Usa de preposicoes
com complementos
verba is.
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CAPITULO III

o ensino-aprendizagem da gramatica
Perpetua Goncalves e LUIS Uamusse

Para falar uma lingua natural. e pteciso conhecer as regras da sua
gramatica, mas ndo e preciso conhecer mais do que uma pequena
parte do seu vocabulario. (Todorov (I 966), adaptado)

1. 0 ensino-aprendizagem da gramatica
o ensino da grarnatica da lingua portuguesa no nivel basico e, sem duvida, uma
questao complexa. Ate ao momento, nao foi encontrada uma solucao para 0

ensino da grarnatica que possa ser aplicada a todos os alunos ou que possa
ajuda-los a dominar todas as regras gramaticais. E assim que cada professor
adopta nas suas aulas diferentes estrategias, que constituem tentativas de pro-
mover 0 desenvolvimento da competencia gramatical dos seus alunos.

Por exemplo, ha professores que, quando se trata de ensinar grarnatica,
preferem cornecar pelas definicoes, e em seguida e que passam para 0 treino
propriamente dito. Um professor do 2° ciclo fez 0 seguinte relato oral sobre a
metodologia que usa para dar os adjectivos:

Tomando como ponto de partida a frase ':A nossa escola e bonita", pergunto
aos alunos qual 0 significado de "bonita" e qual a funqao desta palavra,
para chegar a definiqao de adjectivo. Procuramos palavras da mesma c/asse
e construimos frases. Depois dou frases, umas com adjectivos e outras sem
adjectivos para eles identificarem os adjectivos. Num outro exetcicio, dou
varios adjectivos para os alunos criarem frases.
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Outros professores inserem as suas aulas de grarnatica numa actividade
mais geral, que inclui tarnbern a leitura e interpretacao. Vejamos 0 seguinte
relato de um professor prirnario:

Fizemos a leitura e intetpreiactio. Pedi aos alunos para [azerem 0 levan-
tamenta dos pronomes demonstrativos, depois de explicar a que sdo. Mas
aqui depende se os alunos ja conhecem ou ndo. Enuio, sublinharam no
texto os pronomes. Depois pedi para [ormarem outras [rases com os pro-
nomes demonstrativos que encontraram no texto e com outros pronames.

Nos dois casos acima apresentados, ve-se que os professores tern a
preocupacao de concluir 0 ensino de urn certo t6pico gramatical com exer-
cicios de treino, atraves dos quais os alunos produzem frases que contern
as estruturas ensinadas.

Ha ainda professores que ensinam a grarnatica a partir de situacoes de
cornunicacao, isto e, ensinam a grarnatica sem fazer referenda a nomencla-
tura. Vejamos alguns exemplos:

• Para ensinar a flexao em genero, 0 professor chama para a frente uma
menina e um menino, e pede aos outros alunos da turma para indi-
carem a menina e 0 menino. Assim, vao dizer, apontando: t a meni-
na/ t 0 menino;

• Outros professores, para ensinarem pronomes possessivos, partem
de perguntas do tipo: De quem e este caderno? A res posta a esta per-
gunta, i meu, exige 0 uso de um pronome possessivo.

Estas estrategias de ensino-aprendizagem da grarnatica e ainda outras
que nao foram aqui exemplificadas tern os seus aspectos positivos e nega-
tivos. Nao ha duvida de que pode ser uma boa estrategia partir de situacoes
naturais de comunicacao para ensinar a grarnatica, e tarnbern pode ser im-
portante estimular os alunos de forma a produzirem frases que contenham
as palavras (pronomes, adjectivos, ... ) e estruturas gramaticais que se quer
ensinar.

Este e 0 contexto geral deste capitulo, no qual vai ser apresentada uma
introducao geral sobre rnetodos de ensino da grarnatica, e onde tarnbern se
vao fornecer exemplos de actividades que podem ser desenvolvidas para
melhorar 0 conhecimento da grarnatica da lingua portuguesa por parte dos
alunos do ensino prirnario. Assim, na seccao 2, vamos apresentar opcoes
metodol6gicas importantes para 0 ensino da grarnatica. Na seccao 3 serao
apresentadas algumas sugest6es de actividades que podem inspirar 0 pro-
fessor na sua pratica pedag6gica, quando se trata de ensinar a grarnatica da
lingua portuguesa.
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2. Metodos de ensino-aprendizagem da gramatica

2.1. Aspectos gerais

Na area do ensino de Ifnguas existe um vasto conjunto de opcoes
metodol6gicas, que tern naturalmente os seus defensores. Ha, por exem-
plo, quem defenda 0 chamado ensino "orientado para 0 significado", que
consiste numa aprendizagem natural da lingua, ao longo da qual 0 aluno
aprende sem que 0 professor explicite as regras do funcionamento da lin-
gua-alvo. Outros, pelo contrario. defendem que se pratique um ensino "ori-
entado para a forma", no qual 0 professor privilegia de modo mais consis-
tente a apresentacao das estruturas e regras linguisticas que 0 aluno deve
aprender.

Cada uma destas metodologias apresenta vantagens e desvantagens.
Uma das vantagens do ensino "orientado para 0 significado" e 0 facto de
existirem condicoes para que 0 aluno aprenda a lingua num ambiente natu-
ral. sem que se sinta "policiado" pelo professor. Este ambiente ajuda-o a
usar a lingua sem inibicoes. Porern, a desvantagem deste metodo reside no
facto de que muito do que os alunos ouvem e dito por outros alunos que
ainda estao a aprender a lingua, isto e, os alunos estao expostos a muitos
erros de lingua.

Em relacao ao ensino "orientado para a forma", pode destacar-se a se-
guinte vantagem: 0 aluno recebe com frequencia modelos correctos forne-
cidos pelo professor ou pelos materiais de ensino, e pratica-os sob orienta-
c;ao do professor. Este rnetodo tarnbern apresenta algumas desvantagens.
Pode acontecer que, na tentativa de usar os modelos fornecidos pelo pro-
fessor ou pelos materiais de ensino, os alunos acabem cometendo erros de
sobregeneralizacao, isto e, pode acontecer que os alunos apliquem uma
certa regra da lingua num contexto inapropriado. Por exemplo, sabendo
que ha verbos auxiliares que requerem a preposicao a (comeqar gJalar, estar
gJalar, ... ), os alunos podem cornecar a usar a preposicao a em "excesso",
e construir frases incorrectas com 0 verbo auxiliar costumar, que nao requer
est a preposicao (exemplo: Costumo Q estudar com os meus irmaos.).

Neste capitulo, na impossibilidade de se desenvolver as diferentes op-
coes, serao apresentadas sugest6es de actividades que os professores po-
dem organizar tendo em vista 0 ensino-aprendizagem da gramatica "orien-
tado para a forma". Esta opcao e aqui privilegiada visto que proporciona
estrategias de ensino da grarnatica que melhor se enquadram nas orienta-
coes metodol6gicas dos programas do ensino basico. De um modo mais
particular, vao ser aqui propostas actividades relacionadas sobretudo com 0
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ensino "irnplicito" da grarnatica. Em alguns momentos, contudo, como se
podera verificar, tarnbern sera sugerido 0 ensino "explicito" da grarnatica.

Considera-se que a grarnatica esta a ser ensinada de uma forma "expli-
cita" quando se fornecem aos alunos regras ou parte de regras da grarnati-
ca, ou quando se pede aos alunos para formularem eles mesmos uma regra
gramatical. Por exemplo, sabendo que os alunos tern dificuldades no uso de
frases passivas e que produzem frases incorrectas do tipo 0 coeiho foi agar-
rado com 0 cagado, 0 professor pode orienta-les para a forrnulacao das
seguintes regras sobre esta estrutura gramatical:

• 0 sujeito da voz activa passa para agente da passiva;

• 0 agente da passiva e regido pela preposicao por.

Como se pode ver, neste caso, estamos a apresentar aos alunos, de
forma explicita, regras sobre 0 agente da passiva.

Quando se trata do ensino "irnplicito" da grarnatica, existem varias op-
coes metodol6gicas. No caso das actividades a serem aqui apresentadas,
vamos explorar, em primeiro lugar, uma opcao orientada para 0 treino de
estruturas gramaticais especificas atraves dos chamados "exercicios estru-
turais". A titulo de exemplo, veja-se 0 seguinte exercicio estrutural, em que
se pretende que 0 aluno pratique a conjugacao de verbos no modo conjun-
tivo sem que, no entanto, sejam explicitadas as regras gramaticais que re-
querem 0 uso deste modo verbal. I

Neste exemplo, P indica uma intervencao do professor e A indica uma
intervencao do aluno.

P - 0 Jose ndo sabe desenhar. Ele quer que eu desenhe urn elefante.

A - Ele quer que eu desenhe urn elefante.

P - Tu ...

A - Ele quer que tu desenhes urn elefante.

P - 0 joaozinho ...

A - Ele quer que 0 joiiozinho desenhe urn elefante.

P - 0 joaozinho e a Maria ...

A - Ele quer que 0 joiiozinho e a Maria desenhem urn elefante.

Este e um exercicio de "transforrnacao de frases'' que pode ajudar a
desenvolver a cornpetencia gramatical dos alunos, sem que em algum mo-

I Este exemplo foi extrafdo de Genouvrier & Peytard (1974).
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mento seja formulada ou explicitada uma regra sobre 0 uso do modo con-
juntivo.

Em segundo lugar, ainda no ambito do ensino implicito da grarnatica.
vamos apresentar actividades relacionadas com uma outra orientacao, de
"reforco da oferta linguistica", na qual sao fornecidos aos alunos textos que
contern um grande nurnero de frases com as estruturas que se quer ensinar.
Chamamos a esta orientacao "reforco da oferta linguistica" porque os tex-
tos que os alunos leern ou ouvem estao "reforcados" relativamente as es-
truturas linguisticas que se pretende ensinar. Vejamos um exemplo relacio-
nado com 0 ensino do discurso directo e indirecto. Seguindo as orientacoes
desta opcao, vamos apresentar aos alunos frases em que abunda este tipo
de discursos. Por isso, escolhemos 0 texto A capulana e a minha compa-
nheira2, que pode ser, neste caso, uma boa base de trabalho.

- A capulana e minha companheira. Sem ela, sinto-me como se estives-
se nua - afirmou vovo Salome, quando the perguntei sobre 0 significa-
do que a capulana tem para ela.
E acrescenta que a capulana faz parte do seu dia a dia. (' ..J
A velha senhora conta ainda que algumas das capulanas que a sua mile
lhe deixou tinham sido oferecidas pela avo.
Finalmente, com um sorriso nos labios. segredou-me:
- Sinto-me elegante quando ponho 0 meu mucume e vemba. (. ..)

Na seccao 3.3, este texto vai ser trabalhado mais demoradamente. 0
que interessa agora salientar e que, tomando como base este texto, 0 pro-
fessor pode fazer com que os alunos tomem atencao a uma estrutura gra-
matical que devem aprender porque ele contern muitas frases com discurso
directo e indirecto. Tal como no caso dos exercicios estruturais, nesta op-
~ao de "reforco da oferta linguistica". estamos a oferecer aos alunos muitas
frases com 0 mesmo tipo de estruturas sem, no entanto, formular explicita-
mente nenhuma regra gramatical.

A finalizar esta breve introducao a diferentes opcoes sobre 0 ensino da
grarnatica "orientado para a forma", e importante salientar que todas elas
sao validas, contribuindo de diferentes maneiras para um maior dominio da
grarnatica de lingua portuguesa por parte dos alunos.

, cr. Como Ii bom aprender. Portugues so c/asse (p. 30).
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2.2. Exercfcios estruturais

2.2.1. Caracterfsticas gerais

Como se disse atras, os exercicios estruturais constituem uma das opcoes
metodol6gicas do ensino "orientado para a forma", que da aos alunos a
oportunidade de treinarem as estruturas gramaticais que devem usar cor-
recta mente.

Para os defensores dos exercicios estruturais, e atraves deste tipo de
actividade que os alunos aprendem a falar e escrever uma lingua. Assumin-
do uma posicao radical relativamente a esta opcao, Genouvrier & Peytard
(1973: 227) consideram que "todo 0 ensino gramatical deve reduzir-se a
series de exercfcios escritos ou orais" visto que e pela "pratica da lingua" e
nao atraves da sua analise que se aprende uma lingua. Na verdade, em bora
est a nao seja a unica opcao valida no ensino da grarnatica, pode admitir-se
que a realizacao de exercicios estruturais com regularidade permite que os
alunos assimilem as estruturas linguisticas alvo, sem que para tal 0 profes-
sor precise de recorrer a regras gramaticais explicitas. Isto e muito impor-
tante sobretudo nas primeiras classes do ensino prirnario, em que a crianca
ainda esta a desenvolver a sua capacidade de realizar raciocfnios abstrac-
tos. Ao fazer os exercicios estruturais, os alunos estao a fazer grarnatica
sem saberem, aprendendo a grarnatica de forma nao consciente, ou seja, de
forma implicita.

Note-se que nem todas as estruturas gramaticais podem ser trabalha-
das atraves dos exercfcios estruturais.De acordo com as teorias mais re-
centes sobre a aquisicao de uma lingua segunda ', estes exercicios s6 po-
dem ser aplicados numa fase em que os alunos ja conhecem uma certa
estrutura, faltando apenas algum tipo de treino que permita que eles a
produzam, atraves de diferentes actividades proporcionadas pelos exercici-
os estruturais. Por outras palavras, estes exercicios s6 podem ajudar os
alunos a alcancar maior controle das estruturas que ja conhecem, mas que
ainda usam ora correctamente ora incorrectamente. Por exemplo, como se
viu no capitulo II, em bora os alunos da Sa classe usem frequentemente os
artigos, ainda tern algumas dificuldades na sua utilizacao, produzindo fra-
ses como as que se seguem:

• menino lhe perguntou (= 0 menino ... )

• uinha do ria com peixes dele (= ... com os peixes dele).

J cr. Ellis (1997).



Capitulo 1110 ensino-aprendizagem da gramatica 47

Este e urn caso em que 0 professor pode preparar alguns exerdcios estrutu-
rais em que os alunos sejam obrigados a treinar estas formas gramaticais.
que ja conhecem. mas que ainda usam incorrectamente. 0 exerdcio 2.2.2.1
e urn exemplo de urn tipo de exerdcio estrutural que pode ser preparado
para treinar esta dificuldade concreta que os alunos mostram no uso da
lingua portuguesa.

2.2.2. Alguns tipos de exercfcios estruturais

Nesta seccao vamos apresentar os seguintes tipos de exerdcios estrutu-
rais:

• Preenchimento de lacunas;

• Escolha multiple:

• Transforrnacao de frases;

• Expansao:

• Repeticao.

2.2.2.1. Preenchimento de lacunas

Neste tipo de exercicio, apresentam-se frases com espacos em branco e SaD

fornecidas estruturas linguisticas para que 0 aluno preencha esses espacos.

Exemplo:
Preenche os espacos em branco com as formas todo o. todos os.

a) Tive de anular os program as do fim-de-semana.

b) No campo terreno tern do no.

Resolucao do exercfcio:
a) Tive de anular todos os programas do fim-de-semana

b) No campo todo 0 terreno tem dono.

2.2.2.2. Escolha multiple

Este tipo de exerdcio pode ser apresentado de duas formas: na primeira.
SaD dadas frases com espacos em branco e para cada espaco SaD fornecidas
duas alternativas. uma correcta e outra nao correcta. 0 aluno deve preen-
cher 0 espaco com a forma que considera correcta.
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Exemplo:

Preenche os espacos em branco com uma das alternativas dadas.

a) Ontem, a noite, recebi de Maputo.
te/efonemai um te/efonema

b) a menino valtou do ria com que pescau.
as peixes/ peixes

Resolucao do exerdcio:
a) Ontem. a noite. recebi urn telefonerna de Maputo.

b) 0 menino voltou do rio com os peixes que pescou.

Uma segunda alternativa consiste na apresentacao de frases em que a es-
trutura alvo foi usada correctamente e outras em que a estrutura nao foi
usada correctamente, para 0 aluno assinalar as frases correctas.

Exemplo:
Assinala com X a frase que esta correctamente construida.

a) Aquele menino ali disse: "vou te bater". ( )

b) Aquele menino ali disse que "vou te bater". (

Resolucao do exerdcio:
a) Aquele menino ali disse: "YOU te bater". (X)

2.2.2.3. Transformacao de frases

Neste tipo de exercicio, da-se ao aluno frases que tern estruturas que de-
vem ser modificadas de acordo com certas orientacoes, como se pode ob-
servar no exemplo.

Presta atencao a frase:

Voce fugiste mas agora queres comer, porque e que ndo traba/has? As tuas
amigas traba/ham, mas voce estos a1tcrrr sem traba/har.

Reescreve-a, cornecando por:

a)Tu ~ _

b)Voce _
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Resolucao do exercfcio:

a) Tu fugiste mas agora queres comer. porque Ii que ndo trabalhas? As tuas amigas
trabalham. mas tu estds a ficar sem trabalhar.

b) Voce fugiu mas agora quer comer, porque e que ndo trabalha? As suas amigas traba·
Iham, mas lJOCeestci a ficar sem trabalhar.

2.2.2.4. Expansao

Nos exercicios de expansao, coloca-se uma pergunta cuja resposta exige
que se acrescente a frase dad a uma nova estrutura linguistica. Exemplo:

Responde as quest6es, usando as palavras que te sao sugeridas:

a) Onde preferes viver? campo/ cidade

b) Para onde foste esta martha? escola/ hospital

Resolucao do exercfcio:

a) Prefiro uiuer no campo.! Prefiro uiuer na cidade.

b) Fui para a escola./ Fui para 0 hospital.

2.2.2.5. Repeticao

Este tipo de exercicio e feito oral mente e consiste em os alunos repetirem
grupos de palavras ou frases. No exemplo que a seguir se apresenta, os
alunos nao so repetem 0 que Ihes e dito, como devem acrescentar novos
grupos de palavras. Por essa razao, este chama-se "repeticao com adicao".

A tua mae deu-te esse cesto

para guardares 0 peixe que vais pescar

/A tua rnae deu-te esse cesto/

/ A tua rnae deu-te esse cesto para guar-
dares 0 peixe que vais pescar/

/ A tua rnae deu-te esse cesto para guar-
dares 0 peixe que vais pescar com a tua
cana /

com a tua cana

4 Cf. Requedat (1966).

49



50 Po r t u q ue s no En s in o P II ari Estrategias e Exercicios

2.3. Referee da oferta lingufstica
Como foi ja assinalado, no ensino "irnplicito" da gramatica pode optar-se por
fornecer aos alunos textos em que as estruturas gramaticais que se pretende
ensinar ocorram em grande nurnero. Desta forma, os alunos entram em con-
tacto com multiples exemplos dessas estruturas. Por exemplo, como se viu na
seccao 2.1, 0 texto A capulana e a minha companheira foi escolhido porque
contern muitas frases, ora no discurso directo, ora no discurso indirecto. As-
sim, ao lerem este texto, os alunos sao expostos a muitos exemplos de frases
com este tipo de estrutura gramatical, esperando-se que esta "oferta linguis-
tica reforcada" os leve a aprender as regras de boa formacao do discurso direc-
to e indirecto.

De acordo com as teorias mais recentes sobre a aprendizagem de uma
lingua segunda, este rnetodo e particularmente util quando se pretende ensi-
nar uma nova estrutura aos alunos. S~poe-se assim que, se a "oferta linguis-
tica" for rica no que se refere a uma estrutura que os alunos desconhecem,
isso facilita a sua aprendizagem.

o "reforco da oferta linguistica" pode ser apoiado por algumas accoes por
parte do professor. Por exemplo, com base no texto anteriormente referido, A
capulana e minha companheira, onde dominam frases no discurso directo e
indirecto, 0 professor pode fazer perguntas aos alunos sobre essas frases, obri-
gando-os a prestar mais atencao as estruturas alvo. Urn outro exemplo de
aplicacao desta estrategia de "reforco da oferta linguistica" pode consistir na
seguinte actividade: 0 professor manda os alunos copiarem do) texto frases
com estruturas do discurso directo e indirecto para serem lidas por diferentes
alunos. Espera-se que, ao realizarem estas actividades, os alunos deem mais
atencao as partes do texto que contern frases no discurso directo e indirecto.

3. Aplicacoes didacticas

Nesta seccao, vamos apresentar, de forma detalhada, sugestoes de actividades
que os professores podem desenvolver aplicando as varias opcoes do ensino
da grarnatica "orientado para a forma". Em seguida, tomando como base tres
textos diferentes, sao apresentadas sugestoes em que a opcao "reforco da
oferta linguistica" esta combinada com exercicios estruturais e ainda com 0

ensino expllcito da grarnatica (subseccoes 3.2, 3.3 e 3.4). Note-se que alguns
dos t6picos gramaticais aqui trabalhados fazem parte das areas problernaticas
dos alunos, identificadas no capitulo II, nomeadamente: voz activa/voz passi-
va e discurso directo/discurso indirecto. Cabe ao professor decidir se as res-
postas dos alunos deverao ser apresentadas oralmente ou por escrito.
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3.1. Exercfcios estruturais
Na presente subseccao, serao retomados os diferentes tipos de exercfcios ja
referidos em 2.2.2. As areas gramaticais trabalhadas foram escolhidas depois
de uma analise de textos orais e escritos produzidos por alunos da sa classe.
Alguns dos problemas identificados foram os seguintes:

• as alunos fazem cruzamento de construcoes do discurso directo e
discurso indirecto numa mesma frase, ou seja, usam em sirnultaneo as
duas estruturas, 0 que tern como resultado construcoes incorrectas.
Exemplo:

Disseram que "voce, senhor cagado, quer 0 que?"

Nesta frase, foi usada a conjuncao que, propria para introduzir 0 discurso
indirecto, mas, ao mesmo tempo, foi citado 0 discurso directo. A Frase correc-
ta deveria ser: Disseram: "voce, senhor cagado, quer 0 que?" (discurso directo).
Este topico gramatical vai ser trabalhado no exercfcio 3.1.1.1.

• as alunos omitem a preposicao a que rege 0 complemento indirecto,
portanto, tratam este complemento como se Fosse urn complemento
directo. Exemplo:

Ele disse 0 outro: "eu saio da America, vou para Moc;ambique".

A Frase correcta deveria conter a preposicao a, tal como se ilustra a
seguir: f/e disse ao outro: "eu saio da America, vou para Moc;ambique".
Este topico gramatical vai ser trabalhado no exercfcio 3.1.1.2.

• as alunos usam de forma aleatoria as formas gramaticais proprias para
o tratamento por tu e voce. Exemplo: Agora queres comer. Porque e que
voce ndo trabalhas para te sustentares?

Como se pode ver, nesta frase, em primeiro lugar e usada uma forma ver-
bal propria para 0 tratamento por "tu", queres. Em seguida e usado 0 prono-
me "voce" que ocorre em sirnultaneo com formas proprias de 2a pes so a do
singular, traba/has e te. Para estar correcta, a Frase deveria estar construida de
uma das seguintes formas:

I. Agora quer comer. Porque e que voce ndo trabalha para se sustentar?
(tratamento por "voce")

2. Agora queres comer. Porque e que tu ndo trabalhas para te sustenta-
res? (tratamento por "tu")

Este topico gramatical vai ser trabalhado no exercfcio 3.1.3.
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3.1.1. Escolha multiple

3.1.1.1. Assinala com X a frase que esta correctamente construfda,
seguindo 0 exemplo:

Depois disse que "eu estive a brincar com 0 fogo". (
Depois disse: "eu estive a brincar com 0 fogo". (X)

a) Aquele menino ali disse: "vou te bater". ( )
Aquele menino ali disse que "vou te bater". ( )

b) Um dia 0 pai segredou que "eu ja estou velho". (
Um dia 0 pai segredou: "eu ja estou velho", ( )

d) Ele disse-rne: "eu roubei uma caneta" ( )
Ele disse-rne que "eu roubei uma caneta". (

c) Ha um tio que diz: "voce trabalha rnuito", ( )
Ha um tio que diz que "voce trabalha rnuito". (

e) 0 professor perguntou ao aluno se queres sair. (
o professor perguntou ao aluno: "queres sair?". ( )

f) Eu disse assim que "nao podes ir para chuva. se nao has-de ficar doente." ( )
Eu disse assim: "nao podes ir para chuva. se nao has-de ficar doente." ( )

g) 0 menino perguntou se "estas a vender esse peixe". ( )
o menino perguntou: "estas a vender esse peixe"? ( )

3.1.1.2. Preenche os espacos em branco com uma das alternativas
dadas, seguindo 0 exemplo:

o meu irrnao pediu para Ihe ensinar maternatica.
o amigo/ ao amigo

o meu irrnao pediu ao amigo para Ihe ensinar rnaternatica.

o Rui / ao Rui
a) Eles vieram explicar 0 problema.

b) Se voce nao conhecer esse lugar, pode perguntar pessoas.
a outras/ outras
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c) 0 jogador do meio campo entregou a bola que estava na
baliza. 0 outro jogador/ ao outroiogodot

d) 0 avo contou uma historia ------------------
aos netos/ os netos

e) 0 professor ofereceu cadernos da turma.
uns alunos/ a uns alunos

f) Quando cheguei, tiraram 0 dinheiro, entregaram _
o dono/ ao dono

3.1.2. Expansao

3.1.2.1. Preenche os espacos em branco com a resposta a pergunta
\\A quem?", seguindo 0 exemplo:

You dar uma picareta _

You dar uma picareta ao pedreiro.

a) 0 Pedro perguntou se podia sair.

b) Entreguei 0 giz na sala de aula.

c) 0 director ofereceu lanche da turma.

d) Ele deu a bola dele.

e) Os alunos contaram a historia do coelho e do macaco ----------
f) A Luisa disse que nao queria comer.

3.1.3. Repeticao

Neste exercicio, os alunos, sob orientacao do professor. vao repetir frases
atraves da adicao de grupos de palavras ou frases.

3.1.3.1. Voce fugiul

• com 0 seu irrnao/

• e com 0 seu amigo/

• porque voce tern rnedo/

• da sua rnae.
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3.1.3.2. Tu corres,/

• vais-te esconder dos teus arnigos/

• e depois eles vao-te procurar.

Guia de correccao dos exercfcios

3.1.1. Escolha multipla

3.1.1.1.

a) Aquele me nino ali disse: "vou te bater".(X)

b)Um dia 0 pai segredou: "eu ja estou velho". (X)

c) Ha um tio que diz: "voce trabalha multo". (X)

d) Ele disse-me: "eu roubei uma caneta". (X)

e) 0 professor perguntou: "queres sair?". (X)

f) Eu disse assim: "nao podes ir para chuva, se nao has- de ficar doente." (X)

g) 0 menino perguntou: "estas a vender esse peixe?". (X)

3.1.1.2.

a) Eles vieram explicar 00 Rui 0 problema.

b) Se voce nao conhecer esse lugar, pode perguntar a outras pessoas.

c) 0 jogador do meio campo entregou a bola 00 outro jogador que estava na baliza.

d) 0 avo contou uma historia aos netos.
e) 0 professor ofereceu cadernos a uns alunos da turma.

f) Quando cheguei, tiraram 0 dinheiro, entregaram '00 dono.

3.1.2. Expansao

3.1.2.1. As respostas que a seguir se apresentam sac apenas sugest6es. podendo os alunos
apresentar outras alternativas.

a) 0 Pedro perguntou 00 professor se podia sair.

b) Entreguei 0 giz 00 Paulo na sala de aula. ,

c) 0 director ofereceu lanche aos alunos da turma.

d) Ele deu a bola 00 amigo dele.

e) 0:::gyo contou a historia do coelho e do macaco aos netos.
f) A Luisa disse 00 irmao que nao queria comer.
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3.2. Voz activa e voz passiva
Este t6pico gramatical vai ser ensinado a partir do texto 0 sat de cada dia5 ,

porque este e muito rico em frases passivas. Contudo, 0 texto nao foi trans-
crito na totalidade, porque 0 objectivo principal da actividade e 0 aproveita-
mento das frases passivas nele existentes.

o sal de cad a dia

o senhor Cipriano e trabalhador dos Caminhos de Ferro de Mocarnbique.
Durante a sua actividade, ve muitos sacos de sal mas nao sabe como se
obtern 0 precioso produto.

Assim, um dia, resolveu ir visitar as salinas da Matola onde falou com 0

senhor Mundau sobre 0 sal. Eis a conversa entre os dois:
c: Meu nome e Cipriano Rungo e trabalho nos CFM.
M: Eu chamo-me Mussumbuluku Mundau e trabalho nestas salinas ha

20 anos.
C: Deve saber muitas coisas sobre esta grande machamba.
M: Sem sombra de duvida. 0 sal para mim e 0 pao de cada dia. E a

minha vida.
C: Ja ouvi varias vezes a palavra salinas, mas nunca soube ao certo de

que se tratava.
M: A palavra salinas vem de sal. Mas est a explicacao nao basta. E bom

saber que salinas sac terrenos especialmente preparados para concentra-
<;ao das aguas marinhas donde se extrai 0 sal.

C: Como se faz a extraccao do sa I?
M: 0 sal e extrafdo da agua do mar na epoca mais quente do ano. Faz-

se a bombagem da agua ...
C: Ah, depois da bombagem a agua e conduzida por meio daqueles

tubos que partem da estacao?
M: Pois, ela e levada para os reservat6rios da agua-rnae, os viveiros.

Aquele homem esta a trabalhar num viveiro.
C: E dali que sai 0 sal?
M: Nao, e cedo demais. Do viveiro, a agua passa para a zona da concen-

tracao, E esta circulacao que acelera a evaporacao das aguas.
C: Que trabalho complicado!
M: Complicado, nao. Para mim e canja.

5 Cf. Como e born aprender. Portugues sa classe (p. 6).
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c: Evidente. La nos CFM, urn saco de 100 quilos nas minhas costas e
urn quilo na mao.

M: Depois de se concentrar, a agua e distribulda por varies reservat6ri-
os. Aqui, a agua fica alguns dias. E neste momento que surge 0 sal.

c: Eo que se faz em seguida?
M: Retira-se 0 sal. Este trabalho, geralmente, e feito de martha para

evitar poeiras.

3.2.1. A voz passiva: leitura e questionario

A actividade sera orientada do seguinte modo: ap6s a leitura silenciosa do
texto, apresenta-se aos alunos urn questionario que contern perguntas que
conduzem ao levantamento das frases passivas do texto. Estas frases, depois
de extraidas, vao ser lidas varias vezes pelos alunos. Atraves deste exercicio
preliminar, esta-se a obrigar os alunos a dar mais atencao a estrutura que se
quer ensinar, isto e. a voz passiva. No fim desta primeira fase, 0 professor
indica aos alunos que as frases que acabam de ler estao na "voz passiva", de
modo a que fiquem a conhecer a nomenclatura gramatical usada para este
tipo de estruturas.

Ouestionario

Sobre 0 processo de producao do sal, responde as seguintes perguntas, com
base em frases do texto:

a) Donde e que 0 sal e extraido?

R: "0 sal e extraido da agua do mar".

b) "Faz-se a bombagem da agua".

o que e que acontece depois da bombagem de agua?

R: "A agua e eonduzida por meio daqueles tubes".

c) Para onde e que a agua e levada?

R: "Ela e levada para os reservatorios".

d) "Do viveiro, a agua passa para a zona da concentracao".

Depois da concentracao da agua, qual e 0 passo a seguir?

A agua e eanalizada para outras zonas".
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e) Ao sair das zonas de concentracao, para onde e que a agua e distribuida?
R: "A agua e distribuida para varies reservatorios".

f) "Retira-se 0 sal."

Quando e que e feito este trabalho?

R: "Este trabalho, geralmente, e feito de rnanha".

3.2.2. 0 agente da passiva: exercfcio estrutural

Como as frases do texto nao possuem agente da passiva, pode organizar-se
urn exercicio de expansao, no qual os alunos vao completar a estrutura em
falta, respondendo a pergunta "por quem?" ou " por que?".

Ao realizarem este exercicio, os alunos voltam nao so a ouvir e ler frases
passivas, como tarnbern entram em contacto com urn elemento importante
destas frases, 0 "agente da passiva".

Nas frases que se seguem, preenche os espacos em branco, com a res-
posta a pergunta "por quem?" ou " por que?". Exemplo:

A agua e conduzida para outras zonas.
A agua e conduzida pelos tubos para outras zonas.

a) 0 sal e extrafdo _

b) A agua e levada _

c) Este trabalho e feito de martha _

3.2.3. A VOl activa: exercfcios de producao e transtorrnacao de frases

Como se pode verificar, 0 questionario e os exercicios aqui propostos apenas
contern frases passivas. Nesta subseccao, vao ser sugeridos exercicios que
permitam produzir frases na voz activa e articular estas frases com a voz
passiva. Antes da realizacao deste exercicio, 0 professor devera introduzir,
mais uma vez, a nomenclatura gramatical, "voz activa", podendo destacar
que esta designacao "activa" pretende dar conta da existencia de urn "agen-
te". expresso atraves do sujeito.

a) Depois de completares as frases do exercicio 3.2.2, passa-as para a voz
activa.

b) Constroi frases activas a partir dos verbos levar e distribuir.
c) Passa para a voz passiva as frases que construfste na alfnea b).
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3.2.4. Combinacao do retorco da oferta lingufstica com 0 ensino
explfcito da gramatica

Se 0 professor considerar necessario. pode combinar as actividades acima
propostas. organizadas com base em exercicios estruturais ou de acordo
com a opcao "reforco da oferta linguistica", com 0 ensino explicito da voz
passiva. Por exernplo, tomando como base algumas frases [a trabalhadas
no exercicio 3.2.2. pode ser apresentada aos alunos a estrutura das frases
passivas. destacando que SaD construidas com 0 verbo auxiliar set, com 0

verbo principal no participio passado e com urn agente da passiva. Pode
ainda destacar-se que 0 agente da passiva nem sempre vem expresso nas
frases passivas. tal como nas frases do texto trabalhadas na subseccao 3.2.1.

Guia de correccao dos exercicios

3.2.2. As respostas que a seguir se apresentam sac apenas sugestoes, podendo os alunos
apresentar outras alternativas.

a) 0 sal e extraido pelos homens.

b) A agua e levada pelos tubos.

c) Este trabalho e feito de manha pelos operci:rios.

3.2.3.

a) Os homens extraem 0 sal.

Os tubos (e que) levam a agua,

Os operarios fazem este trabalho pela manha,

b) Os trabalhadores levam 0 sal para a fabrica.

o director distribuiu botas aos trabalhadores.

c) 0 sal e levado para a fabrica pel os trabalhadores.

As botas foram distribuldas aos trabalhadores pelo director.

3.3. Discurso directo/discurso indirecto
a t6pico gramatical discurso directo/discurso indirecto vai ser ensinado a
partir do texto A capulana Ii minha companheiro" porque, como se viu an-
teriormente. este e bastante rico neste tipo estruturas.

6 Cf. Como e bom aprender. Portugues Sa c/asse (p. 30).
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A capulana e minha companheira

Salome Tembe e uma vovo de setenta e cinco anos, nascida em Maputo.
Encontro-a sentada debaixo do cajueiro frondoso, na sua modesta casa,
a brincar com os netos.
- A capulana e minha companheira. Sem ela, sinto-me como se esti-

vesse nua - afirmou vovo Salome, quando Ihe perguntei sobre 0 sig-
nificado que a capulana tem para ela.

E acrescenta que a capulana faz parte do seu dia a dia.
A vovo usa capulanas de cores garridas. Segreda-me que prefere

capulanas com a mistura de vermelho, azul, verde e amarelo.
Em que ocasioes e que usa capulanas? Para esta pergunta, a vovo

tinha a res posta na ponta da lingua. Diz ela que usa a capulana em casa
quando esta a fazer 0 seu trabalho dornestico: e ha quantidade de
capulanas que sao guardadas no fundo da mala para as festas, como
casamentos e cerimonias tradicionais.
- Olha, minha rnae, antes de morrer, deixou-me uma mala cheia de

capulanas. Algumas delas tenho que dar as filhas quando se casarem
- cochichou a vovo Salome enquanto conversavarnos sobre a razao
pela qual a capulana e guardada.
A velha senhora conta ainda que algumas das capulanas que a sua

rnae Ihe deixou tinham sido oferecidas pela avo.
Finalmente, com um sorriso nos labios, segredou-me:

- Sinto-me elegante quando ponho 0 meu mucume e vemba, que e 0

traje para casamento e outras cerirnonias.

Ofelia Tembe

Glossario

Mucume capulana grande. geralmente com uma renda na parte central
(em Xironga. Xitswa e Cicope)

Vemba capulana de tamanho normal (em Xironga. Xitswa. Xichangana e Cicope)
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3.3.1. Discurso directo/ discurso indirecto: leitura e levantamento
de frases

A actividade sera desenvolvida da seguinte maneira: todos os alunos leern
silenciosamente 0 texto e. de seguida, sao escolhidos dois alunos para faze-
rem a leitura integral do texto a duas vozes. Um aluno vai desempenhar 0'

papel de avo e outro 0 de narrador/neto.
Este exercicio de leitura vai permitir que os alunos se familiarizem com as

estruturas que se pretende ensinar, uma vez que a maior parte das frases
ditas pelo narrador estao no discurso indirecto e as frases dita.s pela avo estao
no discurso directo.

Depois deste exercicio, que sera repetido varias vezes por diferentes pares
de alunos, 0 professor indica, exemplificando, que algumas das frases que
leram estao no "discurso directo": sao aquelas em que a personagem fala
directamente. a professor mostra ainda que outras frases estao no "discurso
indirecto", nomeadamente aquelas em que a fala da personagem e transmiti-
da pelo narrador ou por outra personagem. Deste modo, 0 professor assegura
que os alunos adquirem a nomenclatura gramatical usada para este tipo de
estruturas.

No fim desta actividade 0 professor orienta os alunos para transcreverem
do texto as frases que estao no discurso directo e no discurso indirecto, com
o respectivo verbo ou palavra introdutora sublinhados.

a) Frases no discurso directo

=:A capulana e a minha companheira. Sem ela, sin to-me como se estiuesse
nua - afirmou uouo Salome ... "
"Em que ocasiiies e que usa capulanas? Para esta pergunta ... "
"- Olha, minha rnde, antes de morrer, deixou-me uma mala cheia de
capulanas. Algumas delas tenho que dar as filhas quando se casarem -
cochichou a uouo Salome ... "
"Finalmente, com um sorriso nos tobias, segredou-me:
- Sinto-me elegante quando ponho 0 meu mucume e vemba, que e 0 traje
para casamentos e outras cerimonias.

b) Frases no discurso indirecto

<: Afirmou uouo Salome quando the perguntei sobre 0 significado que a
capulana tem para ela. "
"E acrescenta que a capulana faz parte do seu dia a dia."
"Diz ela que usa a capulana em casa quando esta a [azer 0 seu trabalho
domestico; ... "
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i 'A uelha senhora conta ainda que algumas das capulanas que a sua
mde the deixou tinham sido oferecidas pela auo".

3.3.2. Exercicios de transforrnacao de frases

Nesta subseccao, sao sugeridos exerdcios de transforrnacao de frases do
discurso directo para a discurso indirecto e vice-versa, como forma de
aprofundar a conhecimento e dominie destas estruturas pelos alunos.

a) Passa para a discurso indirecto as frases de 3.3.1 a).

b) Passa para a discurso directo as frases de 3.3.1 b).

3.3.3. Cornbinacao do referee da oferta lingufstica com 0 ensino
explicito da gramatica

Se a professor considerar necessaria, pode combinar as actividades propos-
tas atras com a ensino explicito dos discursos directo e indirecto. Par exem-
pia, tomando como base algumas frases extraldas na actividade 3.3.1, po-
dem ser apresentadas as seguintes regras:

• a discurso directo e introduzido par verbos introdutores, tais como:
dizer, perguntar, afirmar, acrescentar, con tar ...

• a discurso indirecto e introduzido par verbos introdutores seguidos
da conjuncao que.

Guia de correccao dos exerdcios 3.3.2.

a) A vovo Salome afirmou que a capulana era a sua companheira. Sem ela sentia-se como se
estivesse nua.

Eu perguntei em que ocasi6es a vov6 usava capulanas.

A vov6 Salome cochichou que a rnae dela, antes de morrer deixara-Ihe (tinha-Ihe deixado) uma
mala cheia de capulanas. Algumas das capulanas tinha de dar as filhas quando se casassem.

A vov6 Salome segredou-me que se sentia elegante quando punha 0 seu mucume e uemba,
que e 0 traje para casamentos e outras cerim6nias.

b) Perguntei-Ihe:

- Que significado tem a capulana para si?

Acrescenta:

- A capulana faz parte do meu dia a dia.

Ela diz:

- Uso a capulana em casa quando estou a fazer 0 meu trabalho dornestico.

Algumas das capulanas que a minha mae me deixou foram oferecidas pela minha av6 - con-
tou-me a velha senhora.
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3.4. Imperativo
o topico gramatical "imperative" vai ser tratado com base no texto Os
cestos do leiio e do leopoido' porque contern muitas frases imperativas.

Os cestos do leao e do leopardo

Urn leao ordenou a urn cesteiro que Ihe tecesse bons cestos, e disse:
- Tece, tece, tece, tece, tece ...
E falando de outro modo disse:
- Estica, estica, estica, estica ...
E ainda de outro modo:
- Levanta-Ihe 0 bojo, levanta-Ihe 0 bojo ...
E de outro modo tarnbem disse:
- Cose, cose, cose, cose, cose ...
E finalmente disse:
- Enfeita-o, enfeita-o, enfeita-o ...
E, deste modo, recebeu cestos bonitos.
o leopardo, porern, deu as seguintes ordens ao cesteiro:
- Cose, cose, cose, cose, cose ...
E sempre dizia:
- Cose.
E desta maneira recebeu maus cestos.
Quando, pois, quiseres receber coisa bonita do artifice, nao mandes que
a faca depressa, depressa, depressa ...

Canto maconde

7 Cf . Como Ii born aprender. Portugues sa c/asse (p. I 09).
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3.4.1. 0 imperativo: leitura e levantamento de frases - "Referee da
oferta lingufstica"

A actividade vai ser desenvolvida da seguinte forma:

• Leitura integral do texto, a tres "vozes": narrador, leao e leopardo;

• Levantamento de frases imperativas do texto (ver a seguir, as alineas
a), b) e c));

• Leitura pelos alunos das frases extraidas no texto. Atraves deste exer-
cicio preliminar, esta-se a obrigar os alunos a dar mais atencao a
estrutura que se quer ensinar, isto e, ao imperativo;

• No fim da leitura, 0 professor indica aos alunos que as frases que
acabam de ler sao "irnperativas", de modo a que fiquem a conhecer a
nomenclatura gramatical usada neste tipo de estruturas.

a) 0 leao deu ordens a um cesteiro. Copia do texto as frases que
correspondem as ordens dadas pelo leao.

R: "Tece, teee, tece, tece, tece."
"Esiica. estica, estica."
"Leuanta-lhe a boio, leuanta-lhe a boio, leuanta-lhe a boio."
"Enieita-o, enieita-o. enieita-o."

b) Por sua vez, 0 leopardo tarnbern deu ordens ao cesteiro. Copia do texto
as frases que correspondem as ordens dadas pelo leopardo.

R: "Case, case, case, case, case."
"Case, case, case, case, case."

c) Copia do texto a Frase que representa 0 conselho que 0 narrador da a
quem quer receber coisa bonita do artifice.

R: "Niu: mandes que a faqa depressa, depressa, depressa ... "

3.4.2. As pessoas gramaticais do imperativo: exercfcio estrutural

Como se pode verificar, nas frases imperativas extraidas do texto, os prono-
mes pessoais que estabelecem concordancia com os verbos no imperativo
estao subentendidos. Por isso, sugere-se um exercicio de "preenchimento
de lacunas" em que os alunos vao preencher a lacuna com 0 pronome pes-
soal (alinea a)) e com 0 verbo no imperativo (alinea b)). Este exercicio vai
permitir que 0 aluno aprenda a flexionar os verbos no imperativo de acordo
com os respectivos pronomes ou pessoas gramaticais.
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Antes da realizacao deste exerdcio, 0 professor podera recordar a no-
menclatura gramatical "modo imperative", podendo destacar que a desig-
nacao "imperative" pretende dar conta da existencia de alguern que da or-
dens ou conselhos a outra pes so a ou ser.

a) Completa 0 espaco em branco, nas frases que se seguem, com 0 prono-
me pessoal adequado para cad a caso. Exemplo: Tece tu.

• Estique _

• Cose ---
• Tec;;a _

• Estiquemos _

• Cosam ---

• Estica---
• Tecarn _

b) Completa os espacos em branco, usando 0 verbo no imperativo.

Tecer

a) voce.-------
b) nos.
c) voces.

Esticar
a) voce.------
b) nos.
c) voces.

Coser
a) voce.------
b) nos.
c) voces.

Levantar
a) voce.------
b) nos.
c) voces.
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Enfeitar
a) voce.------
b) nos.
c) voces.

3.4.3. 0 imperativo afirmativo e negativo: exercfcio estrutural

As frases imperativas podem estar na forma afirmativa como na forma negati-
va. 0 texto que serviu de base para este topico gramatical contern muitas
frases imperativas afirmativas. mas apenas tern uma frase imperativa negativa.
Por isso, e sugerido este exerdcio de "transforrnacao de frases". destinado a
treinar os alunos na producao de frases imperativas negativas e afirmativas.

a) Passa para a forma negativa as frases imperativas extraidas em 3.4. I.

Exemplo: Tece - Nao te£as

b) Passa para a forma afirmativa as seguintes frases imperativas:
• Nao mandes nos outros!
• Nao se levante!
• Nao gritem!
• Nao avancemos agora!

Guia de correccao de 3.4.2. e 3.4.3.

3.4.2.

a) Estique voce.! Cose tu.!Te~a voce/ Estiquemos nos.! Cosam voees.l Estica tu.!Te~am voces.
b) Tecer: Teca voce.! Te~amos n6s.! Te~am voces.

Esticar: Estique voce.! Estiquemos n6s.! Estiquem voces.

Coser: Cosa voce.! Cosamos n6s.! Cosam voces.

Levantar: Levante voce.! Levantemos n6s.! Levantem voces.

Enfeitar: Enfeite voce.! Enfeitemos n6s.! Enfeitem voces.

3.4.3.

a) Nao tecas.l Nao estiques.l Nao lhe levantes 0 bojo.! Nao 0 enieiies.l Nao cosas.

b) Manda nos outros!/ Levante-se!/ Gritem!/ Avancemos agora!
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o ensino-aprendizagem do vocabulario

Ana Nhampule e Albertina Moreno

Sem grameitica muito pouco se pode exprimir. Sem uocabu/eirio nada
se pode exprimir. (Wilkins, 1976)

1. 0 vocabulario no ensino primario
"as a/unos quando aprendem uma noua pa/aura tentam aplicar para
mostrar que sabem [a/ar.Muitas uezes e/es ndo [a/am nas au/as por-
que /hes [altam pa/auras." (Professor prirnario)

Ensinar vocabulario e uma cornponente crucial do processo de ensino-aprendi-
zagem de uma lingua. A maior parte dos professores acredita ser importante e
indispensavel para uma boa cornunicacao 0 dorninio de urn vasto leque de pa-
lavras. No entanto, na pratica pedag6gica, levantam-se duvidas sobre se 0 que
acontece na sala de aula SaD efectivamente momentos de ensino-aprendiza-
gem de vocabulario, Vejamos 0 que nos dizem alguns professores primaries de
varias regioes do pais, numa conversa, em resposta a pergunta: "Ensitia uocabu-
liuio aos seus a/unos? Como?"

Professor I: Ensinamos poucas uezes. Ensinamos 0 sentido das pa/auras, os
ontonimos. pa/auras com ueirios signi[icados e construimos [rases com as
pa/auras aprendidas.

(i~ ~ ========== ========~~~



Professor 2: Para ensinar uocabuuuio, tenho feito assim: primeiro, a lei-
tura e tnterpretacao do texto; depots, 0 leuantamento de palauras dificeis
e procura do sentido das palauras dentro do contexto; e por fim, a elabo-
tactio de frases usando as palauras e treino da escrita das palauras.
Professor 3: Ensino 0 uocabulario implicitamente e ndo ensino apenas na
aula destinada ao uocabuuuio.
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Professor 4: Uso iambem os pequenos diciotuuio: que acompanham os textos.

Professor 5: Nas aualiaqc5es ha partes para os alunos escreuerem sin6ni-
mos e ant6nimos de palauras dadas.

2. Aquisicao do vocabulario

Como se pode depreender destas intervencoes, os professores tern
consciencia da irnportancia do conhecimento das palavras. Referiram-se ao
sentido das palavras no contexte, a aplicacao das palavras em novas situa-
coes bem como ao treino da escrita das mesmas. Porern, estas respostas dao
indicacoes de haver lirnitacoes nas actividades que visam 0 desenvolvimen-
to desta competencia linguistica. Com efeito, fica-se com a impressao de que
ensinar vocabulario se resume a: identificar palavras cujo sentido e desconheci-
do (Ievantamento de palavras diflceis), encontrar 0 seu significado (sin6nimos),
identificar contraries (ant6nimos) e usar as palavras em aprendizagem para
formar novas frases (construcao de frases com as palavras aprendidas).

a objectivo deste capitulo e fornecer inforrnacoes ligadas ao ensino-
aprendizagem do vocabulario, mostrando a sua irnportancia no desenvolvi-
mento da cornpetencia linguistica e comunicativa dos alunos, e sugerindo
tarnbern algumas estrategias para tornar 0 seu ensino mais efectivo. A see-
<.;:ao2 e dedicada a questoes relacionadas com a aquisicao do vocabulario,
com destaque para "0 que significa aprender uma palavra". Na seccao 3,
discutem-se as hip6teses implicita e explicita no ensino-aprendizagem do
vocabulario e a sua cornbinacao com a grarnatica. A seccao 4 e reservada a
aplicacao pedag6gica das tecnicas metodol6gicas apresentadas nas seccoes
anteriores, incluindo sugestoes de actividades orientadas para 0 ensino im-
plicito e explicito do vocabulario, e ainda para a cornbinacao destas duas
perspectivas metodol6gicas com 0 ensino-aprendizagem da grarnatica.

Ao longo da hist6ria do ensino-aprendizagem de Iinguas, 0 vocabulario tem
sido relegado para um plano secunda rio, por ser considerado menos impor-
tante que outras componentes do ensino-aprendizagem de uma lingua. Este
estatuto foi influenciado por correntes didacticas que privilegiavam, por um
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lado, a grarnatica e os aspectos fonol6gicos e. por outro, os actos de fala.
Com 0 desenvolvimento dos estudos na area de ensino-aprendizagem

de linguas. a cornpetencia lexical. isto e. 0 dominio de urn conjunto de
palavras e suas propriedades sintacticas. sernanticas e pragrnaticas passa a
ser considerado uma condicao fundamental para uma cornunicacao efecti-
va. E assim que. a partir dos anos 80. 0 ensino do vocabulario corneca a
ocupar urn lugar mais importante no ensino de linguas. Para os planificadores
de curriculo e elaboradores de materiais escolares surgem assim, como no-
vos desafios. a elaboracao de programas e manuais escolares mais equili-
brados em termos de distribuicao de conteudos relacionados com 0 voca-
bulario.

a debate em torno do ensino-aprendizagem do vocabulario - orientado
pelas questoes "0 que significa aprender uma pa/aura?" e "Como ensina-/a?"
- tern procurado clarificar os aspectos praticos ligados ao ensino de linguas.

Respondendo a questao "0 que significa aprender uma polavtoi", Laufer
(1997) afirma que Aprender uma pa/aura e aprender:

a) a sua forma ora/ e escrita

Por exernplo, ao aprender a palavra comprar. 0 aluno teria de saber que
se pronuncia [comprarj e nao *[comprarij. e que se escreve comprar e
nao *conprar;

b) a sua estrutura de base (deriuaciies e f/exa.o)

Assim. ao aprender a palavra comprar. 0 aluno ficaria a saber que a sua
flexao varia, tendo em conta 0 modo. 0 tempo. a pessoa. 0 nurnero (com-
pro. comprauas. comprassem ). e que dela podem derivar outras pala-
vras (comprador. compravei, );

c) as suas propriedades sintacticas e 0 seu comportamento numa frase

No caso da palavra comprar. 0 aluno teria de aprender por exemplo que.
numa frase, este verbo pode ter urn complemento directo (Compraram 0

carro.) ou urn complemento indirecto (Compraram 0 carro ao JOtIo.). e
pode ainda co-ocorrer com urn complemento circunstancial de compa-
nhia (Comprei-o com 0 Jaime.);

d) as suas propriedades semdntieus: significado referencia/, extens6es metaf6-
ricas, ua/ores afectiuos e adequaqa.o pragmatica

Assim. na aprendizagem da palavra comprar. 0 aluno deveria aprender.
por exemplo:



(i) que comprar significa adquirir algo em troca de dinheiro. Exemplo:

Comprei 0 /iuro por 100.000.00 MT - significado referencial;

(ii) que comprar podera querer dizer "acreditar nas ideias de alguern".
Exemplo: fie e tiio conuincente que todo 0 mundo Ihe compra as
ideias - extensao metaf6rica ;

(iii) que nao e em todas as situacoes de aquisicao de algo em troca de
dinheiro que se pode usar a palavra comprar. Por exernplo, apesar de se
pagar, nao e aceitavel dizer-se que no lobolo 0 marido compra a mulher
- adequacao pragmatics:
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e) as suas telacoes poradigttuuicas (smonimos, cntonimos)

Ao aprender a palavra comprar, 0 aluno haveria de aprender que 0 verbo
comprar pode ser associado a uma lista de verbos com 0 mesmo signifi-
cado como adcuirit. negociat, etc; e que existem palavras que significam
o contrario de comprar, como vender, por exemplo.

f) as suas relacoes sintagmaticas

A aprendizagem da palavra comprar nesta perspectiva implicaria saber
que esta ocorre combinada com nomes de produtos que se compram
(bananas, carro. acucar, cadernos .... ), nomes de pessoas que compram
ou para quem se compra (mde, tio, Ji/hos, ...), nomes de lugares onde se
compra (mercado. loja .... ).

Esta breve exernplificacao das varias dirnensoes da aprendizagem de uma
palavra mostra claramente que se trata de urn processo bastante complexo.
Do ponto de vista do ensino-aprendizagem do vocabulario, a proposta de
Laufer (1997) mostra que este deve ser orientado de forma a que todas as
propriedades da palavra sejam abordadas.

Note-se, contudo, que 0 ensino-aprendizagem do vocabulario nao se
esgota nesta rede de propriedades. Com efeito, como ressalta Nation (1990),
as palavras podem articular-se com outras palavras em funcao das relacoes
de sentido ou de acordo com diferentes situacoes de comunicacao. A teia
que a seguir se apresenta foi construida a partir do texto A minha terra e um
palmar I , e procura ilustrar 0 vasto leque de palavras e de situacoes de co-
municacao associadas a palavra coqueiro.

I Cf. Como Ii bom aprender. Portugues sa Classe (p. 9).
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copra (6Ieo)

~ pastelaria (coco ralado)

industria leite (de coco) ~ cozinha

ornarnentacao ~

paJh~ poJpa agua

mca~

bolos coco cestos
esteiras

bebida objectos
/ dornesticos

~ cobertura de casas

<:
seiva -. I

fruto

I
folhas.:

COQUEIRO -..:
rafz

/
caule

barrotes
estacastratamento de doencas material de construcao

Esta teia, que poderia ainda ser continuada, mostra que a palavra co-
queiro se relaciona com muitas outras partes da planta e mostra tarnbern a
seu aproveitamento para diferentes fins como construcao, cozinha e indus-
tria, e ate tratamento de doencas.

Assim, no processo de ensino-aprendizagem da palavra coqueiro, pode-se
criar situacoes de comunicacao relacionadas com t6picos como: cozinha (pra-
tos em que entra a coco), fabrica (processo de transforrnacao de produtos, ...),
medicina tradicional (irnportancia das plantas na cura de doencas, ...), ciencias
naturais (partes da planta, alirnentacao equilibrada, ...), etc. Ao criar-se estas
situacoes de comunicacao. as alunos sao natural mente levados a activar um
vocabulario diversificado e, em muitos casas, vao tarnbem aprender novas pa-
lavras.

Dada a complexidade da inforrnacao associada ao conhecimento das pro-
priedades das palavras, a ensino-aprendizagem do vocabulario so se processara
de forma efectiva se for planificado e implementado de tal maneira que a aluno
seja colocado em situacoes que Ihe permitam desenvolver e aplicar estrategias
diversificadas para a aprendizagem das suas diferentes propriedades.
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A minha terra
e umpalmar

Sabias que ...
• uma das grandes riquezas da

nossa patria sac os coqueiros?
• os palmares da Zarnbezia ocu-

pam uma grande extensao de
terra? Estes palmares esten-
dem-se desde Nicajuine, a sui de Quelimane,
ate Moma, na Provincia de Nampula.

• os coqueiros da Zarnbezia constituem um dos mai-
ores palmares do mundo?

• os grandes produtos de copra, na Provincia da
Zarnbezia, sac a Unidade de Producao do Boror, a Com-
panhia da Zambezia e a Sociedade agricola do Madal?

• 0 coqueiro e 0 seu fruto tern cerca de 30 utilidades
diferentes para 0 homem?

• as raizes do coqueiro, bem mastigadas, sac um bom
rernedio para dores de dentes e dores de estornaqo?

• 0 tronco do coqueiro fornece material ao homem para
a construcao de mesas, cadeiras, casas e barcos? 0 pr6-
prio tronco e aproveitado para lenha.

• as belas folhas do coqueiro servem para cobrir palhotas
e fazer cestos para 0 transporte de fruta?

• as nervuras das folhas servem para fazer esteiras e gai-
olas?

• as criancas produzem apitos e rnoinhos de vento com
folhas de coqueiro? -&

• a seiva do coqueiro da-rtos um fresco saboroso e tam- '\\'f,'V~ ~~~
bern uma bebida alcoolica, chamada sura? "'//r:Ji!:..;1 ~r~;

• podemos obter vinagre a partir da sura fermantada? ~. ~~~~;)~
• com fibras de coco enchem-se colchoes ez:« r;' ~ I "

linhas para a feitura de tecidos e cordas? ~%~.. .
• da casca dura do coco se fazem copes, chave- --~( i==-=

nas, cinzeiros, vasos para flores e brinquedos? -..,.. - ~""' .. 2"c:::
• esta mesma casca, tarnbern conhecida por --=-~ ... - ~

cafurro, serve para fazer fogo? -""......::::- =--:.
• a aqua do coco e um bom mata-sede?
• 0 coco ralado serve para enfeitar bolos?
• 0 leite do coco serve para fazer caril?
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3. Ensino-aprendizagem do vocabulario
Actualmente, e consensual a ideia de que 0 conhecimento de urn leque vari-
ado de vocabulos e a condicao basica para podermos usar as estruturas que
aprendemos em diferentes situacoes de comunicacao.

A nivel da sala de aula, as pesquisas tern-se debrucado sobre questoes
relacionadas com as tecnicas de ensino do vocabulario, e com as actividades e
exerdcios que ajudam a desenvolver a cornpetencia lexical dos alunos. Procu-
ra-se, assim, ajudar os professores na busca de respostas as questoes relaciona-
das com a questao central "Como eminar 0 uocabulcirio?", como par exemplo:

• "Como ensinar 0 aluno a descobrir 0 significado de uma palavra?"

• "Como ajudar 0 aluno a reter uma palavra de modo a reconhece-la num
outro momento?"

• "Como ensinar 0 aluno a usar uma palavra de forma apropriada em
novas situacoes?"

As respostas a estas questoes nao sac faceis de encontrar e. mesmo quando
elas existem ao nfvel teorico, a sua aplicacao na sala de aula exige urn exerdcio
consciente de procura e seleccao de estrategias adequadas, assim como a realiza-
c;;aode actividades que promovam 0 ensino efectivo de vocabulario,

No exerdcio de busca de estrategias adequadas, destacam-se duas posi-
coes distintas quando se pretende dar res posta a questao "Como ensinat 0

uocabukuiol" :

• A aprendizagem do vocabulario e inconsciente (Hipotese implicita):

• a ensino-aprendizagem do vocabulario deve ser explfcito (Hipotese expli-
cita).

Assumindo que tanto a hipotese irnpllcita como a hipotese explicita apre-
sentam as suas vantagens e Iimites, as novas abordagens de ensino-aprendi-
zagem do vocabulario sugerem que se faca nao so a cornbinacao das duas
hipoteses, como tarnbern que se combine a aprendizagem do vocabulario com
a grarnatica.

3,1. Hipotese lmplicita

De acordo com DeCarrico (200 I) e Leiria (200 I), na "hipotese de aprendiza-
gem irnplicita do vocabulario" defende-se que a aprendizagem das palavras e
urn processo inconsciente. Refere-se assim que, mesmo quando 0 aprendente
toma consciencia de se tratar de uma palavra nova, a sua aquisicao resulta da
exposicao repetida a uma serie de contextos em que ela e activada. Nesta
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perspectiva, 0 foco da aprendizagem nao e 0 vocabulario, mas podera ser a
cornpreensao de urn texto ou 0 usa da lingua em actividades comunicati-
vas, que constituem momentos propicios para que ocorra uma aprendiza-
gem inconsciente do vocabulario,

Assim, como estrategias para 0 ensino-aprendizagem implicito do vo-
cabulario. recomenda-se que se combinem a exposicao dos alunos aos tex-
tos e 0 recurso a estrategias individuais. Tais estrategias incluem exercicios
que ajudam 0 aluno a descobrir 0 significado de uma palavra a partir do
contexto e a fazer associacoes do significado.

Por exemplo, a partir do texto ja aqui referido, A minha terra e um palmar,
poderao ser organizadas diversas actividades em que 0 aluno, ao ler 0 texto,
estara a aprender a usar as palavras envolvidas na descricao do coqueiro e
na identificacao das diferentes utilidades desta planta para 0 homem. Apre-
sentam-se em seguida alguns exercicios que ilustram esta estrategia.

Depois da leitura e interpretacao do texto, sugerem-se a seguintes actividades:

Exercicio I: ldentificacao da palavra palmar

I. Le a parte do texto que se segue, extraida do texto A minha terra e um
palmar.

Sabias que ...

• as palmares da Zambezia ocupam uma grande extensdo de terra? Estes palmares
estendem-se desde Nicajuine, a sui de Quelimane, ate Moma, na Provincia de
Nampula.

• as coqueiros da Zambezla constituem um dos maiores palmares do mundo?

2. Sublinha no texto a palavra palmar.

3. Le, em voz alta, as frases em que ela aparece.

4. Sublinha as expressoes (ou palavras-chave) relacionadas com a palavra palmar:

as palmares da Zambezia ocupam uma grande extensiio de terra.
as palmares estendem-se desde ...

as coqueiros da Zambezia constituem um dos maiores palmares do mundo.

Resposta correcta:
as palmares da Zambezia ocupam uma grande extensao de terra.

as palmares estendem·se desde ...
as coqueiros da Zamblizia constituem um dos maiores palmares do mundo.
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Exercicio II: ldentificacao do significado da palavra palmar

I. Marca com um X a expressao que melhor explica a que e um palmar:

D conjunto de cocos

D mercado onde se vendem coqueiros

D grande plantacao de coqueiros

Resposta correcta: grande plantacao de coqueiros

2. Nas frases do exercfcio 1-4, substitui a palavra palmar pela expressao
escolhida no exercicio II-I, e verifica se ela se adapta ao contexto.

Suqestao de resposta:

As grandes plantacoes de coqueiros da Zarnbezia ocupam uma grande extensao de terra.

As grandes plantacoes de coqueiros estendem-se desde ...

Os coqueiros da Zarnbezia constituem uma das maiores (grandes) plantacoes (de coqueiros)
do mundo.

3. Agora que sabes a que e um palmar, explica, par palavras tuas, par
que e que a autor afirma: A minha terra e um palmar.

Suqestao de res posta:

o autor diz que "A minha terra Ii um palmar" porque os palmares da Zarnbezia ocupam
uma grande extensao de terra. Entao, havendo na Zarnbezia tantos coqueiros. toda aquela
terra pode ser considerada um palmar.

75



3.2. Hipotese explfcita
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Como se pode observar, os exerdcios propostos permitem aos alunos:

a) estar expostos a contextos em que a palavra palmar ocorre, at raves
da leitura do texto e das frases em que aparece (etapas 1,2, 3 e 4 do
exerdcio I);

b) descobrir 0 seu significado, apoiando-se em elementos do contexto
(etapas I e 2 do exerdcio II).

Ao executar estes exercicios. espera-se que, inconscientemente, os alu-
nos aprendam a palavra palmar atraves da exposicao repetida a esta palavra
em diversos contextos: ao ler 0 texto, ao realizar os exercicios, ao responder
ao questionario e ao ouvir as respostas dos exercicios.

Na hipotese de aprendizagem explicita acredita-se que, no processo de
ensino-aprendizagem do vocabulario, existe urn conjunto de estrategi-
as que podem facilitar a aquisicao de vocabulario novo se forem aplica-
das para ajudar os alunos a:

• Verificar que se trata de uma palavra nova;

• Deduzir 0 seu significado a partir do contexto ou consultando 0 dici-
onario:

• Reter 0 significado atraves da repeticao, associacao de sentido ou
atraves de imagens;

• Usar a palavra nova em diversas situacoes de cornunicacao.

Entre as actividades recomendadas para 0 ensino explicito do vocabula-
rio, incluem-se exercicios de associacao de palavras, familias de palavras,
jogos de vocabulario, a partir de textos cuidadosamente seleccionados para
o efeito.

as exercicios que a seguir se apresentam estao de acordo com a orien-
tacao do ensino explicito do vocabulario. Estes exercicios foram tarnbern
elaborados a partir do texto A minha terra e um palmar, atras apresentado.
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Tendo em conta que 0 texto A minha terra e um palmar ja foi trabalhado
ao nivel da leitura e interpretacao. prop6em-se as seguintes actividades:

Exercicio I: ldentiflcacao da palavra coqueiro

I. Le de novo 0 texto A minha terra e um palmar e copia as frases em
que aparece a palavra coqueiro.

2. Procura no texto palavras que estao ligadas com 0 coqueiro.
Exemplos:

itutos. raiz. troneo. fa/has ...

3. Desenha urn coqueiro. Depois, faz a legenda do coqueiro usando
os nornes das partes do coqueiro que encontraste no texto.

4. Assinala com urn "V" as afirrnacoes verdadeiras e com urn "F" as
falsas.

o coqueiro e urn objecto. 0
o coqueiro e uma arvore, 0
o coqueiro da flores vermelhas. 0
o coqueiro da urn fruto que se chama coco. 0
o coqueiro e alto. 0

Exercicio II: Palavras relacionadas com a palavra coqueiro.

I. A partir do texto A minha terra e um palmar e da imagem dos derivados
do coco, completa a teia abaixo usando as palavras relacionadas com a
utilidade de cada parte do coqueiro. Para ajudar a resolver 0 exercicio,
o professor pode consultar a teia construida na pagina 71.

seiva fruto folhas
~ I ->

COQUEIRO

/ ~
raiz caule

2. Escolhe uma das rarnificacoes da teia que preparaste na resposta a per-
gunta I, e escreve uma pequena redaccao, em que uses 0 maior nurne-
ro possivel de palavras de, pelo menos, uma ramificacao.



78 Po r t u qu e s no Ensino Pr im a r ic Estrategias e Exercicios

Nestes exercicios, observa-se que a palavra alvo foi apresentada dentro
de um contexto - 0 texto A minha terra e um palmar - 0 que facilita a
cornpreensao do seu significado. 0 aluno e levado a identificar e sistemati-
zar a rede de palavras associadas ao vocabulo coqueiro e a exercitar, de for-
ma consciente, 0 uso do item aprendido. Nesta actividade houve tarnbern a
oportunidade de se associar 0 estudo da palavra coqueito a imagem da plan-
ta, num exercicio que podera ajudar 0 aluno a reter a palavra em estudo.

3.3. Combinacao do ensino-aprendizagem do vocabulario
com a gramatica

As novas propostas de estrategias de ensino-aprendizagem de Iinguas su-
gerem que 0 lexico e a grarnatica nao sejam vistos como duas componentes
distintas, mas sim como fazendo parte de um mesmo sistema, isto e, como
parte de um conjunto interligado de conhecimentos que adquirimos quan-
do aprendemos a falar uma lingua. De facto, se tal como vimos anteriormen-
te "aprender uma palavra" e aprender as suas propriedades formais, sintac-
ticas, sernanticas e pragrnaticas, facilmente se chega a conclusao de que na
aprendizagem de uma palavra estao envolvidos elementos que sao geral-
mente c1assificados como gramaticais.

Deste modo, na aula de lingua deverao ser combinadas as estrategi-
as de ensino-aprendizagem do vocabulario (irnplicita e explicita) com 0

ensino-aprendizagem da grarnatica. A partir do texto Preparacao do [ei-
jiio, apresentam-se a seguir alguns exernplos de exercicios que se po-
dem realizar, seguindo esta perspectiva.
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Exercfcio: Palavras relacionadas com preparacao do feijao

TEXTO

Preparacao do Feiiao

Quando eu estou a cozinhar feijao, vou ao mercado, chego lei compro fei-
jao, tomate, ceboia, pimento, cenoura, quando dei para por, compro carne
ou compro 0 oleo. Chego leiem cosa, preparo aquele feijao, ponho na pane-
la e eigua_ Deixo 0 feijao na panela a [etver, eruiio quando jei estei pronto
levo feijao numa bacia. Etuiio [aco aquilo ai, corto tomate, cebola, cenou-
ta, alho, tempero e pimenta e 6leo. Ponho na panela, tapo, quando comecc
a ferver, quando aquilo ali jei estei pronto, mexo depois levo aquele feijao,
ponho entiio aquilo ali comeec a ferver, jei estei pronto, levo caldo, meto ali.
Entiio quando 0 caldo ja esta pronto, levo a panela para dentro.

Texto oral produzido por urn aluno da sa classe (adaptado)

1_Para preparar 0 feijao, 0 menino usou utensilios e ingredientes. Alem disso,
praticou accoes. No quadro abaixo, agrupa as palavras ligadas a preparacao
do feijao que 0 menino usou, e acrescenta outras que poderia ter usado.

Exemplo de resposta:

Utensflios Ingredientes Accoes

Palavras
usadas

Palavras
usadas

Outras Palavras usadas OutrasOutras

Feijtia Sat
Tamate (. . .) Carne ( ... )

Cazinhar
por(. .. )

Tirar
Destapar (. .. )

Faca
Co/her (. .. )

Pane/a
Bacia (. ..)

2. a) A que classe rnorfologica pertencem as palavras de cada uma das
colunas?

b) Escolhe palavras de cada coluna e constroi uma frase de cada um
dos tipos que se seguem: (i) declarative, (ii) exclamativo, (iii)
interrogativo e (iv) imperative.

Exemplo de resposta: (i) Eu cozinho 0 feijao numa panela grande. (frase declarativa)
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Como se pode observar, a partir de urn texto simples produzido por urn
aluno, foi possivel criar exercicios, associando estrategias orientadas para 0

ensino do vocabulario (exercicio I) assim como para 0 ensino da grarnatica
(exercicio 2). 0 aluno teve acesso a urn conjunto de palavras relacionadas
com a preparacao do feijao, passando depois a uma abordagem de questoes
de funcionamento da lingua (classes de palavras e tipos de frase). 0 aluno
nao so aplicou as palavras activadas em contextos novos como tarnbern
exercitou os diferentes tipos de frases.

Em resumo, nesta seccao, sugeriram-se varies caminhos que, combinando
as abordagens implicita e explicita com 0 ensino da grarnatica, poderao levar os
alunos a aprender palavras novas. Partindo das palavras comprar, coqueiro e
palmar, foram apresentados exemplos de exercicios que permitem ao aluno
descobrir 0 significado da palavra, conhecer as suas propriedades, reter a pala-
vra em estudo para a poder reconhecer e usar em outros contextos. 0 texto
Pteparaciio do Feijao, produzido por urn aluno, foi explorado na perspectiva de
ilustrar como se pode fazer 0 alargamento do vocabulario dos alunos, oferecen-
do-Ihes a possibilidade de manipular urn leque muito variado de palavras moti-
vadas por urn tema que Ihes e familiar.

4. Aplicacoes didacticas
Esta seccao, dedicada a aplicacao pratica das estrategias abordadas nas
seccoes anteriores, apresenta actividades orientadas para 0 ensino-apren-
dizagem do vocabulario combinado com a grarnatica. Estas actividades
foram produzidas partindo de cartazes (4.1) e de urn texto escrito (4.2).

4.1. Exercfcios elaborados a partir de urn cartaz
As sugestoes que se seguem foram preparadas a partir do cartaz Ideias erra-
das sobre SIDA. Para a realizacao destes exercicios podera contar-se com
apoio de urn dicionario de portugues.
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CARTAZ

IDEIAS ERRADAS SOBRE SIDA

Os meus amigos dizem que
isso de SIDA nao existe.
Eu tambem nunca vi
ninguem a morrer
de SIDA. ---~~"'"-

Voces estao muito enganados!
Em Moc;ambique, calcula-se que
haja, em 1999, mais de 1 milhao
e trczentas mil pessoas com 0
virus HIV! Elas pod em parecer
saudaveis, mas daqui a uns
anos van mesmo adoecer
e morrer!

o SIDA I

Algumas pessoas pensam que so os homens homossexuais (os que tern
relacoes com outros homens) e que apanharn SIDA. Isto nao e verdade.

Qualquer pessoa pode apanhar 0 SIDA. De facto, actual mente, a
maioria das infeccoes ocorrem em mulheres e homens heterossexuais
(isto e, que tem relacoes com pessoas do sexo oposto).

Em alguns paises, ha gente que diz que 0 SIDA e apenas uma doenca de
Brancos. Outros dizem que e somente doenca de negros. Isto e verdade.

Temos visto que 0 SIDA e uma doenca que afecta pessoas de todas
as racas, cores, religices e povos.

Alguns curandeiros, medicos tradicionais, dizem que podem curar 0 SIDA.
Isto nao e verdade.

Ate hoje ninguern descobriu a cura para 0 SIDA.
Os curandeiros talvez possam curar algumas das infeccees que as

pessoas apanham, mas 0 SIDA, nao,
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Antes de iniciar as actividades, propoe-se que 0 professor realize alguns
exercicios de leitura e interpretacao do cartaz:

• Interpretacao da imagem (por exemplo, descricao do que observam);

• Leitura do titulo e da fala das personagens;

• lnterpretacao do texto (por exemplo, identificacao da posicao assumida
por cada personagem em relacao ao SIDA).

Depois da leitura e interpretacao do cartaz, sugerem-se diferentes acti-
vidades relacionadas com 0 ensino-aprendizagem do vocabulario e tarnbern
da grarnatica.

Exercicio I: Palavras relacionadas com 0 SIDA

I. U~0 texto que aparece nos baloes.

2. Sublinha as palavras relacionadas como 0 SIDA, que encontras nos
baloes.
Exemplo: marrer, virus HIV, sauddveis, etc.

3. Transcreve do cartaz outras palavras que aparecem ao longo do texto,
relacionadas com 0 SIDA.
Exemplo: motret, daenfa, relafoes sexuais, preservativa, camisinha, etc.

4. Agrupa as palavras que transcreveste de acordo com os seguintes
temas:

• doenca
Exemplo: marrer, virus, HIV, daenfa, HIV pasitiva, etc.

• prevencao
Exemplo: sauddveis, preservativa, camisinha, etc.

5. Algumas palavras podem estar em mais do que urn grupo. Porque?

6. Escreve uma redaccao sobre SIDA. Procura usar 0 maximo de palavras
da lista dos exercicios 2 e 3.
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As actividades apresentadas no Exercfcio I centram-se em palavras rela-
cionadas com 0 SIDA, tema principal do cartaz. a objectivo deste conjunto
de exercfcios e levar 0 aluno a activar este conjunto de palavras, ao mesmo
tempo que Ie, fala e escreve sobre 0 tema.

a exercfcio II, que se apresenta a seguir, concentra-se nas palavras adoecer
e infectado que tern a ver com as ideias erradas e correctas sobre 0 SIDA, abor-
dadas no texto. Sugerem-se duas alternativas para levar 0 aluno a distinguir as
duas palavras, em termos de senti do: a primeira alternativa sugere que, atraves
do contexto, 0 aluno encontre a palavra ou expressao sin6nima, enquanto que
a segunda alternativa propoe 0 uso de urn dicionario. Ambas poderao ser com-
binadas com aspectos gramaticais, tal como se pode ver no ultimo exercfcio.

Exercicio II: Significado das palavras

Alternativa I

I . Le 0 extracto do texto.

Voces estiio muito enganados!
Em Moqambique, calcula-se que haja, em 1999, mais de 1 miihiio e
trezentas mil pessoas com 0 virus HIV! Elas podem parecer saudciveis,
mas daqui a uns anos uiio mesmo adoecer e morrer!
Muitas pessoas ndo acreditam que 0 SIDA seja real.
Pensam que e uma historia pard. as pessoas deixarem de ter reiacoes
sexuais ou para usarem preservativo.
Isto ndo e verdade.
Vinte e um milhiies de pessoas ja estao infectadas pelo virus, em
Africa. Muitos milhares ja morreram de SIDA.

2. Substitui a palavra sublinhada por outra palavra ou expressao, sem
alterar 0 senti do da frase.

a) Daqui a uns anos vao mesmo adoecer e morrer.

b) Vinte milhoes de pessoas ja estao infectadas.

3. Liga cad a uma das palavras da direita com uma expressao a esquerda.

falta de saudedoentio

doente

doenc.;a

esta sempre doente

que nao e saudavel
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Alternativa II

I. Procura no dicionario os significados das palavras adoecer e infectado.

2. Dos significados que encontraste, escolhe aquele que pode substituir
as palavras sublinhadas nas frases abaixo.

a) Daqui a uns anos vao mesmo adoecer e morrer.

b) Vinte milh6es de pessoas ja estao infectadas.

3. Qual e a diferenca entre estar infectado pelo virus HIVe estar doente?

4. Com apoio do dicionario, arranja tres palavras da mesma familia que
adoecer e infectado.

5. Escreve dois pequenos textos em que uses tres palavras encontradas
em 4.

a exerdcio III e uma sugestao de trabalho em que se pretende fazer 0

aproveitamento de uma parte do texto sobre SIDA para a aprendizagem da
forma oral e escrita das palavras. a exercicio tem como objectivo exercitar a
escrita, a leitura e a distincao de palavras envolvendo os sons [s] e [x]. As-
sim, 0 professor devera dar atencao as palavras que contern 5, 55, ~, c~,x e z.

Exercicio III: Ditado

I. a professor Ie, em voz alta e. em seguida, dita 0 texto que se segue:

o 5/DA 56 po de propagar-se airaues de telacoes sexuais sem ptoteccao
e oiraves do sangue. Como uimos, tambem pode ser passado pela mde
ao beb« na grauidez e pela amametuactio,

2. Com base no texto que 0 professor ditou, sublinha as letras que
representam os sons [s] e [x].

Resposta:

o ~IDA ~6 pode propagar-se atraves de rela~6e~ sexuais ~em prote~ao e atraves do
~angue. Como virnos. tambern pode ser passado pela rnae ao be be na gravideg e pela
amarnentacao,
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3. Le em voz alta as palavras que sublinhaste em 2.

3.1. Copia as palavras que contem os sons [x] e [s].

Exemplo de resposta: [x]- atrave~ sexuaiJ., etc. [5]- ~IDA,~, etc.

3.2. A partir do texto ditado diz como e que se representam na escrita
os sons [x] e [s].

Exemplo de resposta:

[x]- Este som e representado pelas letras "5" e "z": vimo~ gravide<:, etc.

[5]- Este som e representado pelas letras "5", "s" e "55": 5.IDA, J.6,propagat-se. relas;oes,
pa~ado, etc.

Os exercicios aqui apresentados mostram diferentes estrategias de es-
tudo de vocabulario tendo sempre presente as perspectivas implicita e ex-
plicita, bem como a cornbinacao com 0 ensino da grarnatica. atraves do
aproveitamento criativo de diferentes partes de um cartaz. Com estes exer-
dcios, 0 aluno activou uma rede de palavras associadas ao SIDA, aprendeu
os seus significados e exercitou aspectos gramaticais relacionados com as
mesmas.

As sugestoes aqui deixadas poderao ser enriquecidas e adaptadas aos
diferentes niveis dos alunos.

4.2. Actividades elaboradas a partir de urn texto
Nesta subseccao, apresenta-se um conjunto de exercicios elaborados com
base no texto Vamos proteger a nossa terra', As ideias aqui avancadas pode-
rao ser enriquecidas e adaptadas aos diferentes contextos regionais e ao
nivel de escolaridade dos alunos. 0 objectivo e mostrar como e que, a partir
de um texto, se podem planificar diferentes actividades que concorrem para
o desenvolvimento da cornpetencia linguistica dos alunos tendo em conta:

• as necessidades dos alunos em cada ciclo de aprendizagem;

• as varias dirnensoes do ensino-aprendizagem das propriedades das
palavras;

• que 0 ensino do vocabulario pode ser irnplicito ou explicito;

• que 0 ensino do vocabulario e mais eficaz quando se combina com 0

ensino da grarnatica.

2 Cf. Como e bom aprender. Portugues sa classe (p. 77).
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a trabalho que aqui se prop6e inicia com a leitura e interpretacao do texto,
seguidas de actividades de ensino-aprendizagem do.vocabulario e da grarnatica.
A leitura e interpretacao do texto poderao incluir 0 esclarecirnento de vocabu-
lario desconhecido pelos alunos.

Para facilitar a cornpreensao, os exerdcios sao apresentados em tres grupos:
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4.2.1 - Exerdcios orientados para uma aprendizagem implicita do vocabulario.

4.2.3 - Exerdcios que combinam 0 ensino-aprendizagem do vocabulario e
da grarnatica.

Na situacao de aula. as actividades poderao ser intercaladas. obedecendo a
uma sequencia que esteja de acordo com os respectivos objectivos.

4.2.2 - Exerdcios ilustrativos da aprendizagem explicita do vocabulario.



Onde se meteu a aqua?
Onde se meteu a comida?
Por que tanta sede?
Por que tanta fome?

Muitas vezes 0 homem faz estas perguntas! A fome e a
sede sao os maiores problemas de Africa. As chuvas caem
raras vezes e a fome e cada vez maior.

Quais serao as causas deste grande problema?
o homem vive preocupado. Eja descobriu que nao e

so a secaa principal causa da existencia da fome. Ele pr6-
prio e um dos maiores responsaveis por esta situacao.

o homem, na luta pela vida, destr6i inconsciente-
mente veqetacao, empobrece 0 solo, criando desertos.
Estesdesertos podem atingir grandes extensoes de ter-
ra que antes eram produtivas.

A agricultura nao cuidada empobrece 0 solo.
Para se resolver este problema, e necessario enri-

quecer a terra com adubos ou deixa-Ia repousar alguns
anos sucessivos.

Osanimais dornesticos como 0 boi, 0 cabrito, a ove-
Iha, empobrecem 0 solo se pasta rem sempre no mesmo
local.

Ora, 0 capim e a cobertura natural da superficfe da
terra.

Se ele desaparece, inicia-se assim a desertificacao.
o abate das arvores tambern contribui muito para

despir a terra, deixando-a sem defesa contra a accao
dos ventos e das chuvas. A isto chama-se desflorestacao,
e acontece quando se cortam as arvores para preparar
o carvao e a lenha, estacas de construcao, quando se
fazem queimadas, se abrem novas machambas, sem que
se plantem novas arvores para substituir as que foram
derrubadas.

Amemos a terra que e nossa.
Vamos valorizar a nossa terra, plantando arvores,

protegendo 0 capim, evitando as queimadas, abrindo
po<;os...

A terra e generosa. Ela da-nos tudo 0 que quere-
mos.

Vamos plantar, plantar, plantar ...

p f 10 v O. ensino-aprendizagem do v o c a b u I a r I o 87

Vamosproteger a nossa terra
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4.2.1. Ensino-aprendizagem implfcito do vocabulario

Exercicio: ldentificacao de palavras relacionadas com a proteccao e a
destruicao do solo

1 • Transcreve do texto frases relacionadas com a proteccao e com a des-
truicao do solo.

SugesUio de resposta:

Frases relacionadas com a proteccao Frases relacionadas com a destruicao

· E necessario enriquecer a terra com adu- ·o homem destr6i inconscientemente a
bos ou deixa-la repousar alguns anos su- vegetacao e empobrece 0 solo criando de-
cessivos. sertos.

· Amemos a terra que e nossa. ·A agricultura nao cuidada empobrece 0

· Vamos valorizar a nossa terra. plantan- solo.

do arvores, protegendo 0 capirn, evitan- ·Os animais como 0 boi, 0 cabrito, a ove-

do as queimadas. abrindo po<;;os... lha, empobrecem 0 solo.

Vamos plantar. plantar. plantar. plantar ... ·o abate das arvores tarnbern contribui· muito para despir a terra.

·A desflorestacao acontece quando se cor-
tam as arvores para preparar 0 carvao e a
lenha, estacas de construcao.

2. Le as frases identificadas em I.

3. Identifica as palavras-chave nas frases identificadas em I.

Suqestao de resposta:
Exemplos de palavras-chave relacionadas com a "proteccao":

• E necessdrio enriquecer a terra com adubos ou deixa-Ia repousar alguns anos sucessivos.
enriquecer

adubos
repousar

• Amemos a terra que e nossa.
amar
terra

Exemplos de palavras-chave relacionadas com a "destruicao":

• 0 homem destr6i inconscientemente a uegeiaciio e empobrece 0 solo criando desertos.
destruir (a vegeta~ao)
empobrecer (0 solo)
(criar) desertos
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• A agricultura nao'cuidada empobrece a solo.
(agricultura) nao cuidada
empobrecer (0 solo)

4. Agrupa as palavras-chave identificadas em 3, formando duas listas
("protec<;:ao" e "destruicao"),

Suqestao de resposta:

Palavras relacionadas com a proteccao (P) e com a destruicao (D):

P - enriquecet. adubos. repousar. amar. terra. valorizar. plantar. proteger. pecos ....
D - destruir. empobrecer. deserto. agricultura. solo. animais ....

4.2.2. Ensino-aprendizagem explicito do vocabulario

Exerdcio: Alargamento do vocabulario

I. Alarga as listas de palavras produzidas no nurnero 4 do exercicio 4.2.1,
acrescentando mais palavras relacionadas com a "proteccao" e com a
"destruicao" .

Exemplo:

P - cigua. [etti), fertilizar. floresta. preseruar, preservactio. cultivar ....
D - seca. queimada,. queimar. abater. inundar;ao. cheia, deseniiicacao ....

2. Para cada uma das palavras que obtiveste, forma pelo menos uma
palavra da mesma familia. Este exercicio podera ser feito com a ajuda
de um dicionario.

Exemplo:

Palavras do texto Palavras novas
P/anta Ptaniaciio
deserto desertificar
empobrecer empobrecimento
f/oresta ref/ores tar
... ....

3. Com base na lista de palavras do exercicio I, constr6i frases ou pequenos
textos.

Exemplo de resposta: A terra onde vivemos deve ser Drotegidae valorizada. Uma das maneiras
de proteger a terra e plantar sempre ciwores para evitar a desflorestat;ao e a deserti{icat;ao.
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4.2.3. Cornbinacao do ensino-aprendizagem do vocabulario e da
gramatica

Exercicio: Classificacao de palavras e frases

I . Classes de palavras:

Observa a lista de palavras novas que criaste no numero 2 dos exerdcios
4.2.2 e preenche as baloes, tendo em conta as classes de palavras que
encontraste.

plantaqao desertificar

NOMES

2. Tipos de frase:

a) Identifica pelo menos duas frases do texto com tipos de frases ja
conhecidos.

Exemplos:

interrogativas: Onde se meteu Ii agua?

Qeciarativas: 0 homem uiue preocupado.

imperativas: Amemos a terra que Ii nossa.

b) Contr6i frases de tipos diferentes com base nas frases do texto.
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CAPITULO V

o ensino-aprendizagem da oralidade,
da leitura e da escrita

Maria [oao Diniz e Marisa Mendonca

Para que as nossas criancas saibam falar pottugues, temos que as
deixar falar, errar, ten tar de novo, ate falarem bem, tal como acon-
tece quando se aprende a lingua materna; para aprender a ler e a
escrever acontece a mesma coisa, e preciso que 0 aluno leia e escre-
va, erre, tente de novo, ate conseguir. (Waddington & Veloso
(1999), adaptado).

1. lntroducao
Na situacao de aprendizagem de uma lingua nao materna, como e 0 caso do
portugues em Mocarnbique, nas zonas rurais, a exposicao a esta lingua e
praticamente da responsabilidade da escola e do professor. Assim, quanta
maior for a exposicao a lingua portuguesa, nas suas vertentes oral e escrita,
maior e a probabilidade de sucesso na aprendizagem. Falar com os alunos, na
sala de aulas e fora dela, criar condicoes para eles ouvirem e falarem em por-·
tugues, ler-lhes diferentes tipos de texto, escrever no quadro, fornecer-Ihes
material escrito para lerem na escola e em casa, programar actividades para
os alunos escreverem sao algumas iniciativas que 0 professor deve tomar
para expor os alunos a lingua portuguesa. Parafraseando Abreu et al. (1991),
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proporcionar a crianca 0 acesso a todas as formas de comunicacao e 0 con-
tacto assiduo com elas e um processo que vai despertar nela mecanismos
internos de extrema irnportancia na formacao e desenvolvimento dos es-
quem as mentais que Ihe dao aces so a cornpreensao e expressao de mensa-
gens.

E de consenso entre os investigadores em didactica que, como refe-
rem Gomes et al. (199 I), no processo de ensino-aprendizagem da lingua
portuguesa como lingua nao materna, 0 professor devera ter em conta
uma variada gama de aspectos, entre os quais podem destacar-se:

• a cornunicacao oral e a primeira forma de comunicacao que 0 aluno
deve dominar;

• a iniciativa de os alunos comunicarem deve ser aceite e encorajada;

• a aprendizagem da leitura e da escrita parte das aquisicoes orais;

• 0 professor deve criar condicoes que favorecarn a aprendizagem, atra-
yes do treino sistematico da oralidade, da leitura e da escrita;

• as actividades de comunicacao propostas aos alunos devem, gradual-
mente, possibilitar 0 uso integrado das capacidades de ouvir, com preen-
der, falar, ler e escrever;

• a aprendizagem deve ocorrer sempre em situacoes de cornunicacao
que motivem os alunos a participar.

As actividades a propor aos alunos devem ser variadas, quer durante a
aula, quer numa sequencia de aulas. Muitas vezes 0 que os desmotiva para
as aulas de Portugues e 0 facto de estas terem sempre a mesma estrutura.
Normalmente os professores programam e orientam as aulas usando siste-
maticamente a seguinte sequencia: leitura e interpretacao de um texto, ex-
plicacao dos vocabulos diffceis e tratamento de um conteudo gramatical
espedfico. De um modo geral, a redaccao so se faz no dia de prova. Ora, este
e 0 modelo tipico de momentos e estrategias que caracterizam as aulas de
Portugues e que praticamente nao sofrem alteracoes. Acreditamos que os
professores conhecem outros modelos que podem, por exemplo, cornecar
com um dialogo, ou com uma actividade de escrita, ou com a leitura de uma
historia. E claro que uma aula de Portugues pode integrar leitura, interpreta-
<;aoe debate sobre um tema suscitado pelo texto. Mas a aula de Portugues
pode tarnbern ser dedicada, na sua totalidade, quer a uma actividade de
escrita individual ou colectiva, quer ao treino da leitura oral, por exemplo.

Quando auscultamos os professores do ensino basico sobre os progres-
sos e dificuldades dos alunos surgem frequentemente afirrnacoes do tipo:
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• os alunos ndo gostam de Pottugues, so gostam de tvuitematica;

• este metoda de ensino da leitura ndo e adequado, os alunos decoram os
textos do /iuro e ndo sabem ler outros textos fora do /iuro;

• os alunos teem mas niio escreuem, ndo gostam de ler, ndo se exprimem de
forma adequada oralmente e por escrito, etc.

Estas situacoes decorrem, na maior parte das vezes, da adopcao de proce-
dimentos inadequados a nivel da conducao do processo de ensino-aprendiza-
gem e tarnbern de praticas rotineiras na aula de Portugues.

Assim, 0 presente capitulo tern por objectivo apresentar urn conjunto de
reflexoes teoricas e sugestoes de actividades, visando contribuir para tornar
as aulas de Portugues menos repetitivas, mais atractivas e mais produtivas
para os alunos e professores. A ideia de abordar tres temas num mesmo capi-
tulo resultou do facto de se verificar que - diferentemente do que acontece
relativamente a avaliacao ou ao ensino do vocabulario e da grarnatica - a
oralidade, a leitura e a escrita sao areas normalmente tratadas de forma privi-
legiada nos livros de didactica e na formacao do professor, e para as quais este
tern mais apoio em termos de suporte teorico e de sugestoes de trabalho.

As reflexoes e sugestoes aqui apresentadas tern em consideracao os objecti-
vos preconizados nos programas e as experiencias recolhidas numa escola prima-
ria rural (Chibututulne). Nao se pretende tratar exaustivamente cada urn dos
temas mas, sobretudo, sugerir algumas estrategias e actividades que podem fun-
cionar quando se ensina portugues nas escolas mocarnbicanas, ajudando 0 pro-
fessor a alterar a rotina das suas aulas.

a capitulo integra duas seccoes principais: a seccao 2 versa sobre a oralidade
e. na seccao 3, sao tratadas a leitura e a escrita. Foi dada maior atencao ao
tema da oralidade uma vez que, de urn modo geral, os professores tendem a
desvalorizar 0 desenvolvimento desta habilidade a partir do momento em que
os alunos comecarn a ler e a escrever. Pretende-se, assim, motivar 0 professor
para a realizacao de aulas para pratica da oralidade, cujo desenvolvimento
adequado e a garantia de sucesso a nfvel da leitura e da escrita.

Em cada uma das seccoes sao apresentadas breves reflexoes teoricas sobre
os tern as, e sao sugeridas estrategias e actividades para a rnotivacao e desen-
volvimento das habilidades espedficas (oralidade, leitura e escrita). Isto nao
significa que, no processo de ensino-aprendizagem, cad a uma destas habilida-
des deva ser aprendida e desenvolvida isoladamente. Pelo contra rio, a apren-
dizagem deve ser feita de forma integrada, ou seja, quando se treina, por exem-
plo, a habilidade espedfica de ouvir, pode-se partir da oralidade, da leitura ou
da escrita; pode-se escrever tomando como ponto de partida a leitura de urn
texto escrito; urn texto escrito pode ser a motivacao para actividades de



oralidade e escrita. Trata-se, neste capitulo, de sistematizar estrategias e
actividades com objectivos espedficos relaciorrados com as habilidades de
ouvir, falar, ler e escrever que, embora sejam provavelmente do conhecimen-
to te6rico de muitos professores, sao pouco exploradas nas aulas de Portu-
gues.
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2. Ensino-aprendizagem da oralidade

2.l. Aspectos gerais
A lingua e essencialmente urn c6digo de cornunicacao oral. e esta constitui
assim 0 primeiro estadio de aprendizagem. Por essa razao, em Mocarnbique,
onde muitos alunos desconhecem a lingua portuguesa quando iniciam a sua
vida escolar, 0 ensino-aprendizagem desta lingua introduz-se por via da
oralidade.

A escrita, por seu lado, e urn c6digo secundario que assenta numa con-
vencao, e que liga os elementos sonoros a grafismos. A oralidade e a escrita
estao articuladas entre si, mas encerram caracteristicas e regras espedficas
que devem regular 0 seu ensino.

A habilidade oral integra duas formas, que sao "ouvir" e "falar". "Ouvir"
e uma habilidade tao natural que a sociedade considera deficientes os que
tern dificuldades de audicao, dando-Ihes tratamento diferente. Como refe-
rem Reis & Adragao (1990), entre a multiplicidade de sons que chegam ao
ouvido humano, a lingua materna e urn dos primeiros no tempo, na impor-
tancia, na carga afectiva. A crianca e muito mais estimulada a distinguir os
matizes da lingua materna (e entre estes os que sao portadores de significa-
do) do que os ruidos dos animais, do vento que sopra, do prato que cai, da
rnusica que se toca. Contudo, nao se pode considerar que a capacidade
auditiva desenvolvida durante a primeira infancia seja suficiente para a co-
rnunicacao oral ao longo de toda a vida. Isto e verdade quando se refere a
aquisicao da lingua materna, mas tarnbern se aplica ao contexto de aprendi-
zagem do portugues em Mocarnbique, ou seja, 0 que se desenvolve em ter-
mos de capacidade auditiva nos primeiros meses de aulas nao e suficiente
para a eficiente comunicacao oral ao longo da escolaridadee da vida. E pre-
ciso desenvolver a apreensao do significado e dos objectivos das mensagens
recebidas, isto e, e preciso aperfeicoar a tecnica de descodificacao. a tecnica
de ouvir. Depois, importa compreender as implicacoes linguisticas
(contextuais) e paralinguisticas (psicol6gicas, sociol6gicas, por exemplo) de
cada mensagem ouvida. Ha ainda a necessidade de armanezamento na me-
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moria e. para tal. de articulacao de cad a novo conteudo com os conteudos
anteriormente adquiridos (por recepcao e por criacao pessoal).

Uma habilidade intimamente ligada a funcao de ouvir e aquilo a que po-
demos chamar "saber escutar". Isto implica. primeiro. dar ao interlocutor
tempo e condicoes para falar, distinguir 0 que e essencial e 0 que e acessorio
para 0 emissor. distinguir na forma 0 que e voluntario e 0 que e involuntario.
Implica. tarnbern, estimular 0 interlocutor a dar as precis6es necessarias. a
manter a comunicacao. a demonstrar interesse pela pessoa e pelo assunto da
mensagem. a provar te-la compreendido. Todas estas capacidades podem
existir no individuo nao escolarizado e fazer dele um excelente ouvinte. des-
de que esteja exposto com frequencia a lingua alvo. Na situacao de aprendi-
zagem escolar. compete ao professor fazer do aluno um bom ouvinte.

No que se refere a habilidade de "falar", esta exige, em primeiro lugar, um
perfeito dominio do aparelho fonador. Mas falar nao e so pronunciar bem os

. sons da lingua. E saber utiliza-Ios na comunicacao e com autonomia. E. pois.
objecto de uma longa aprendizagem em que 0 professor se apresenta como
modele, firme na sua correccao, mas consciente de que vai ter de ajudar a
distinguir 0 correcto do incorrecto. 0 obrigatorio do facultativo. 0 aceitavel
do inaceitavel. Por outro lado, falar e a forma mais directa de exprimir 0 pen-
sarnento, ou rnelhor, e a expressao oral da propria organizacao mental. A
maior parte de nos pensa falando para si ou fala pensando em voz alta. Aju-
dar 0 aluno a organizar a sua fala. com clareza e pertinencia, com
hierarquizacao de conteudos e correccao na construcao frasica e uma forma
de 0 ajudar a pensar e a tomar consciencia do seu proprio pensamento. Ana-
lisar com ele a adequacao das suas producoes as intencoes comunicativas

r

significa fornecer-Ihe meios de se auto-avaliar na sua interaccao social e de
corrigir. se necessario. as suas proprias realizacoes. Tudo isto estirnulara
inclusivamente 0 aluno a comunicar oralmente. desde que Ihe seja dado tem-
po. oportunidade e condicoes para 0 fazer sem constrangimentos.

a professor tera que orientar 0 ensino-aprendizagem da aralidade contem-
plando algumas caracteristicas como. par exernplo, a pronuncia, a entoacao, a
altura da voz. Para isso, podera aproveitar meios auxiliares. utilizar exercicios
e tecnicas espedficas. Mas. na verdade. dificilmente falamos do que nao nos
interessa. Quer dizer, nao sera facil estabelecer uma conversa aberta e livre
sobre um tema curricular se antes nao se tiver sabido despertar 0 real inte-
resse do aluno por esse tema. Sabendo que falar e importante e que estimular
a fala e uma das tarefas do professor. este tem que programar a abordagem.
com os alunos. de temas motivadores como a vida familiar. 0 dia a dia . os
trabalhos na machamba. 0 futebol. a ocupacao dos tempos livres. a saude e a
alirnentacao. etc. Por exemplo. uma partida de futebol entre equipas de esco-
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las diferentes pode servir de ponto de partida para um debate na turma; um
surto de c61era numa zona pr6xima da escola pode constituir tema de con-
versa sobre saude e higiene. Por outras palavras, e preciso que 0 professor
coloque, entre os seus objectivos prograrnaticos, "treinar a oralidade" de
forma motivadora. Portanto, a sernelhanca do que acontece com a leitura e
a escrita, a oralidade tarnbern se ensina, se aprende e se desenvolve. De um
modo geral supoe-se, natural mente, que as condicoes fisiol6gicas dos alu-
nos SaD adequadas, mas ha deficiencias que podem dificultar a fala, muitas
vezes ja manifestadas na aquisicao da lingua materna. Cabe ao professor
estar atento e saber diagnosticar os problemas para, a partida, nao agir ne-
gativamente sobre os alunos.

Como ja foi referido no capitulo I, a maioria das criancas rnocambicanas,
ao iniciar a escolaridade, passa directamente do meio familiar para a escola,
sem ter tomado contacto com a lingua de ensino, 0 portugues, e sem ter
beneficiado de uma educacao pre-escolar, As criancas, em principio, che-
gam a escola com um dominie basico das habilidades orais na lingua mater-
na. Estao habituadas a uma cornunicacao oral que abrange questoes do dia
a dia e aspectos s6cio-culturais, tendo, portanto, predisposicao cognitiva
para iniciar a cornunlcacao em lingua portuguesa. Contudo, embora estejam
motivadas para ouvir e falar na sua lingua materna nao estao, naturalmente,
motivadas para ouvir ou falar portugues, isto e, nao precisam de ouvir ou
falar esta lingua para garantir as suas necessidades imediatas de comunica-
cao. Compete, portanto, ao professor orientar as aulas criando muitas e
variadas situacces de cornunicacao para despertar 0 interesse dos alunos
pela aprendizagem desta nova lingua.

Quando se fala do ensino-aprendizagem de uma lingua, considera-se
necessario tomar em conta, como ja foi referido, as quatro "cornpetencias
basicas", nomeadamente ouvir, falar, ler e escrever. Segundo Reis & Adragao
(1990), a nocao classica de escola tende a limitar 0 ensino da lingua as
cornpetencias de ler e de escrever; procede-se muitas vezes como se ouvir e
falar nao pertencessem aos objectivos da escola, considerando-se que ouvir
e uma habilidade natural, e que se aprende a falar na rua ou em casa. Se-
guindo esta perspectiva, competiria a escola unicamente ensinar a ler e a
escrever. Quando se trata do ensino da lingua materna, e comum nao se dar
a irnportancia devida a oralidade. Ha, pois, muitas vezes a tendencia, por
parte dos professores, a nao valorizarem 0 desenvolvimento da oralidade, 0

que nao e aceitavel.
No caso do ensino-aprendizagern de uma lingua nao materna, a tenden-

cia a abandonar 0 desenvolvimento da oralidade da-se a partir do momento
em que os alunos comecarn a aprender a ler e a escrever. Esta e a situacao
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que muitas vezes ocorre no nosso ensino. No ensino basico, os professores
planificam e orientam a aprendizagem do portugues a partir da oralidade.
Ha, porern, muitas vezes, duas tendencias: uma que se caracteriza por intro-
duzir a aprendizagem da lingua pela oralidade e, durante varias semanas, so
exercitar a oralidade; outra que se caracteriza por abandonar a exercitacao
da oralidade a partir da altura em que os alunos iniciam a aprendizagem da
leitura e da escrita. Nenhuma destas metodologias e aconselhavel. Por um
lado, priorizar a oralidade nao significa isolar e exercitar so esta habilidade
durante um perfodo especffico. Por outro lado, embora no ensino basico 0

ensino-aprendizagem da lingua portuguesa deva iniciar priorizando-se a
aprendizagem da oralidade, e imprescindivel que a exercitacao desta habili-
dade percorra toda a escolaridade.

De facto, a oralidade e a primeira habilidade a ser exercitada na introdu-
c;;aoda nova lingua, 0 portugues. Contudo, e indispensavel que, em paralelo,
as criancas tomem contacto com a escrita, ainda que nao com objectivos de
aprendizagem especfficos. Recordamos que as criancas que tern 0 portugues
como lingua materna e que estao familiarizadas com ela nao so comunicam
oral mente nesta lingua, como tarnbern tiveram contacto com a escrita (mes-
mo sem saber ler nem escrever), antes de entrarem para a escola. Pelo con-
trario, a maioria das criancas que entram para as escolas rnocarnbicanas.
como varias vezes referimos, nao so nao fala portugues, como tarnbem nao
teve contacto com nenhum c6digo escrito. Portanto, a responsabilidade das
escolas e dos nossos professores e acrescida, porque se trata de enfrentar a
situacao em que 0 inicio.da escolaridade coincide praticamente com 0 inicio
do contacto com a lingua portuguesa nas suas formas oral e escrita.

As reflex6es ate aqui apresentadas permitem fazer uma revisao de al-
guns aspectos importantes em torno dos conceitos e das metodologias de
ensino-aprendizagem da oralidade. Realcarnos a irnportancia da oralidade
como primeira etapa de aprendizagem da lingua, as caracterlsticas da oralidade
e a necessidade de treino das habilidades com ela relacionadas. Vamos a
seguir sugerir algumas estrategias e actividades para exercitacao da oralidade.

2.2. Aprender a "ouvir" e a "falar" portuques

Como sabemos, no corneco da aprendizagem da lingua portuguesa, como
lingua nao materna, deve existir uma etapa de iniciacao a oralidade, que
corresponde ao primeiro contacto com est a lingua e que antecede a inicia-
c;;aoas actividades da leitura e da escrita. Nesta etapa, os alunos aprendem
formas elementares da comunicacao oral, nas suas duas vertentes, que sao
"ouvir" e "falar". A sua duracao deve estar de acordo com 0 nfvel de dornl-
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nio da lingua portuguesa pelos alunos. Por exemplo, e natural que os alunos
do campo precisem de mais tempo do que os alunos da cidade. E natural
tarnbern que esses alunos tenham mais dificuldades em participar na sala de
aulas porque nao conhecem a lingua e. consequentemente, sentern-se inibi-
dos.

Fazer perguntas e uma estrategia eficaz para levar os alunos a participa-
rem e. mais especificamente, para iniciar e desenvolver as habilidades de "ou-
vir" e "responder". As perguntas feitas pelo professor devem, de um modo
geral, ser dirigidas em primeiro lugar a toda a turma e de modo claro para que
todos oicarn. 0 professor deve conceder aos alunos 0 tempo necessario para
organizar as respostas e, depois disso, indicar 0 aluno que deve responder de
entre os que, provavelmente, levantam 0 brace. E importante que preste aten-
~ao aos alunos que nunca se disponibilizam para responder, estimulando-os
a faze-lo. Se os alunos mostrarem que nao perceberam a pergunta, 0 profes-
sor deve faze-la de outra maneira, para que, depois de compreenderem, eles
possam responder adequadamente. E importante tarnbern habituar os alunos
a fazerem perguntas aos colegas e ao professor. As perguntas devem ser feitas
para obter respostas completas e elaboradas, de acordo com 0 nivel dos alu-
nos, ou seja, nao convern que se facarn perguntas fechadas (que so exijam
respostas "sirn" ou "nao").

De um modo geral, os professores tern a consciencia de que a capacidade
de fala dos seus alunos so se pode desenvolver quando se Ihes da oportuni-
dades para expressar as suas ideias entre si e desenvolve-las. Contudo, rnui-
tas vezes tern dificuldades no que se refere a como faze-Io. Acontece fre-
quentemente que, nas aulas, os professores fazem perguntas aos alunos, mas
estas nem sempre sao respondidas com a correccao e a extensao desejadas.
Sao, quase sempre, demasiado breves, pois muitas vezes as perguntas formu-
ladas sao mais fechadas que abertas, reduzindo, deste modo, oportunidades
para os alunos questionarem, discutirem, descreverem, explicarem e argu-
menta rem, sobre varies aspectos do seu quotidiano familiar, escolar, comuni-
tario, etc.

Acontece tarnbern frequentemente que os professores se Iimitam a exigir
dos alunos respostas em coro as perguntas que formulam. No inicio da apren-
dizagem, as respostas em coro permitem que os alunos fixem as palavras e as
estruturas, dando oportunidade a que usem 0 ouvido para imitar 0 modele:
tarnbern permitem que os alunos mais tirnidos participem. Contudo, 0 pro-
fessor nao pode usar unicamente e sempre 0 coro porque, alern de se tornar
mon6tono, pode levar os alunos a repetirem as palavras ou frases sem perce-
berem 0 que dizem, isto e, sem interiorizar. Ademais, as respostas dadas so
em coro nao estimulam individualmente 0 aluno para a-aprendizagem.
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Na etapa de oralidade inicial, como referem Gomes et al. (1991), e
prioritario que os alunos oicarn e compreendam frases ditas pelo profes-
sor em situacao, repitam e imitem 0 professor, e comuniquem com os
colegas, usando as frases aprendidas. Assim, 0 professor deve orientar as
suas aulas iniciais falando com clareza, pausadamente, dirigindo-se aos
alunos no sentido de os conduzir para a cornpreensao do que ele diz e,
aos poucos, de forma natural, introduzir dialogos, Isto nao significa, po-
rem, que 0 professor se limite a frases simples e curtas. E importante
expor os alunos tarnbern a textos mais longos como sejam, por exemplo,
as historias. Quando entram para a escola, de um modo geral, todas as
criancas tern 0 habito e gostam de ouvir contar historias. Estao, portanto,
motivadas para esta actividade. As criancas do campo, porern, provavel-
mente nunca ouviram contar historias em portugues, embora estejam
natural mente predispostas para esta actividade. Assim, e importante que,
logo a partir das primeiras semanas de aulas, e ao longo do primeiro ana
de escolaridade, 0 professor conte uma historia aos alunos diariamente.
Devera cornecar por historias breves e. de preferencia, abordando temas
identicos aos das historias tradicionais que os alunos ja conhecem. No
principio 0 professor podera mesmo resumir partes da historia, em lingua
materna, desde que nao seja uma estrategia sistematica pois pode habi-
tuar os alunos a traducao, 0 que nao e aconselhavel. E natural que nos
primeiros dias os alunos nao compreendam as historias. mas 0 uso siste-
matico desta estrategia vai ajuda-los muito nao so a desenvolver 0 seu
conhecimento de vocabulario e de estruturas da lingua portuguesa, como
a evoluir na habilidade de ouvir.

as dialogos sao importantes para 0 aluno se familiarizar quer com os
colegas e com 0 professor, quer com a lingua que corneca a aprender. A
crianca tarnbern tem coisas para dizer. Se, por um lado, ela deve ouvir os
outros, estes tarnbern devem saber ouvi-Ia. Como referem Abreu et
al.( 1990), 0 saber que se e escutado ajuda a saber escutar.

as dialogos devem ser program ados tendo em conta as ternaticas que
motivam os alunos. Assim, por exemplo, seria importante garantir que,
nos primeiros dias de aula, os alunos compreendam perguntas a eles
dirigidas a respeito da sua propria identificacao e das coisas que os rodei-
am, dominem 0 vocabulario relativo a si e ao meio que os rodeia (identifi-
cacao, escola, natureza a volta da escola) e os actos de fala para se apre-
sentar. Para 0 efeito, sugerimos que 0 professor organize uma lista de
frases e de vocabulario basico que os alunos deverao compreender e usar
num determinado periodo de tempo que pode ser, por exemplo, de um
meso Da lista podem constar, por exemplo:
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• frases que os alunos devem compreender: Como te chamas?
Quantos anos tens? Em que escola estudas? Com quem vives? 0 que ves
na imagem (ali)? 0 que e isto? Quantos sao? 0 que e que fazes?
Fecha(abre) a porta! Senta-te (levanta-te)!

• lista do vocabulario basi co que os alunos devem compreender e
usar: cobeca, cara, oihos, nariz, orelha, etc. (nomes de partes do cor-
po humano); quadro, pasta/sacola, carteira. caneta, lapis, giz, apagador,
regua, afiador, borracha, etc. (nomes de objectos relacionados com a
escola); atvore. flor, mangueira, papaieira, batata doce, etc. (nomes
referentes a natureza a volta da escola); lauat, pentear, [echor, abrir,
ouuit. vet. comer, vestit. cozinhar, estudar, limpar, apontar, jogar, ir, vir,
etc.(verbos de accao):

• frases que os alunos devem produzir: sou oAntonio (Jose .. .); tenho
x anos; estudo na escola x; a minha escola e bonita (grande .. .); quando
acordo lavo os dentes (a cara .. .), penteio-me (visto-me .. .), etc.

Uma listagem deste tipo, tarnbem sugerida no capitulo II, permite con-
trolar melhor 0 processo de ensino-aprendizagem e facilita uma avaliacao
mais objectiva.

As actividades a seguir apresentadas permitem que 0 aluno: aprenda a
identificar-se; adquira 0 vocabulario basico relacionado com 0 contexto da
sala de aulas e circundante; desenvolva a capacidade de usar os vocabulos
aprendidos em frases. A nivel da aquisicao do vocabulario basico, apesar de
o objectivo principal ser "nornear objectos", e muito importante que 0 pro-
fessor habitue os alunos a dizer frases completas, isto e, quando 0 professor
pergunta ao aluno 0 que e isto?, a resposta devera ser /sto e uma carteira ou
E uma carteira, e nao somente carteira. 0 vocabulario e estruturas aprendi-
das deverao ser sistematica mente revistos e treinados nas aulas e em dias
subsequentes, para permitir uma melhor retencao.

Como ja foi referido no capitulo I, convern realizar uma parte destas
actividades fora da sala de aulas para que 0 aluno se sinta menos inibido e
aprenda de forma mais natural possive!.

2.2.1. 0 objectivo da actividade que se prop6e a seguir e conduzir os alu-
nos a serem capazes de se identificar. Para atingir este objectivo principal, os
alunos sao tarnbern introduzidos no treino da habilidade de saber ouvir (isto
e, compreender as perguntas do professor).

o professor inicia um dialogo, identificando-se. Por exemplo, diz: eu
chamo-me [os«, sou professor e tenho x anos. Como se pode verificar, para
realizar este acto de fala, como modelo, 0 professor referiu alguns dados
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essenciais como sejam 0 nome, a ocupacao e a idade. A partir daqui 0

professor dirige-se aos alunos, para obter as respectivas identificacoes, com
perguntas do tipo: Como te chamas? Quem es tu? Quantos anos tens? Atra-
yes da repeticao e da irnitacao, os alunos irao aos poucos compreender as
perguntas e responder. Em caso de muita dificuldade de cornunicacao, 0

professor devera recorrer a lingua materna para explicar 0 que significam as
perguntas.

Para evitar monotonia, que pode ser criada pelo dialogo entre 0 profes-
sor e cada urn dos alunos da turma, pode-se pedir aos alunos que mais
rapidamente aprenderam que facam as mesmas perguntas aos colegas.
Durante os dialogos, 0 professor deve circular pela turma, mantendo os
alunos atentos e interessados.

2.2.2. A actividade que a seguir se prop6e tern como objectivo levar os
alunos a nomearem objectos da sala de aulas. 0 professor aponta para
cad a urn dos objectos (por exemplo, carteira, cadeira, quadro, giz), e faz
perguntas do tipo: 0 que e isto? 0 que e aquilo? Provavelmente os alunos
nao sabem, pelo que 0 professor da a res posta modelo: isto e uma carteira;
aquilo e um quadro.

Dada a res posta modelo, 0 professor leva os alunos a repetirem a frase,
quer em coro, quer individual mente. 0 professor usa a mesma estrategia
em relacao aos outros objectos da sala de aula como, por exemplo, cadeira,
mesa, giz. Para criar maior partlcipacao dos alunos, 0 professor devera leva-
los a fazerem as perguntas uns aos outros.

Naturalmente 0 professor devera estar atento para a introducao de novas
palavras que os alunos nao conhecem. Por exemplo, se urn aluno se dirige
a urn colega e ambos nao sabem dizer "quadro", e preciso que 0 professor
diga e repita a palavra a toda a turma.

2.2.3. A actividade proposta nesta seccao e semelhante a anterior, mas
deve ser realizada fora da sala de aulas. Neste caso, 0 objectivo e que 0

aluno nomeie objectos do espaco circundante, exterior a sala de aula.

a) 0 professor da urn pequeno passeio, com os alunos, pelo espaco que
rodeia a escola, nomeando todos os objectos que estao a volta. Pode
dizer, por exemplo, frases como: estamosa andar na areia; uemos
aqui uma mangueira que e a arvore que da mangas; ali est6. um
canhoeiro; 16.longe estiio algumas pessoas a tirar 6.gua do poco; etc.

Repare-se que sao introduzidas, em contexto real, frases e estruturas
diferentes das que surgiram na actividade 2.2.2.
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b) Em seguida, 0 professor convida os alunos a sentarem-se em circulo
e. at raves do dialogo, leva-os a ouvir e a tepetir cada uma das pala-
vras a aprender, integradas em frases. Por exernplo, surgirao frases
como: Estamos debaixo de uma mangueira (repete mangueira); estamos
debaixo de que? (esta pergunta serve para chamar a atencao dos alu-
nos para 0 tipo de resposta a dar). 0 professor leva os alunos a repe-
tir, em coro, a frase que constitui resposta, ou seja, estamos debaixo
de uma mangueira.

c) Depois de repetirem a frase em coro, 0 professor faz a mesma pergun-
ta a quatro ou cinco alunos, que devem responder individualmente.

d) Seguidamente 0 professor diz uma frase do tipo: A mangueira e uma
orvore que da mangas (e repete a palavra mangas). Os alunos repetem a
frase e, depois, mais insistentemente, as palavras mangueira e mangas.

Esta estrategia devera ser repetida para a introducao dos outros vocabu-
los que poderao ser integrados noutro tipo de frases.

2.3. Desenvolver a oralidade
Quando os alunos ja compreendem 0 que ouvem e falam usando frases
curtas e simples em portugues, e necessario continuar 0 processo de ensi-
no-aprendizagem da oralidade, mesmo considerando que a aprendizagem
da leitura e da escrita passa a ocupar um espaco significativo nas aulas. Para
que os alunos evoluam a nivel da expressao oral e necessario que, nas aulas
de Portugues, eles sejam sistematicamente envolvidos em actividades pra-
ticas para treino desta habilidade. Assim, sac a seguir sugeridas algumas
actividades que podem ajudar 0 professor a programar as suas aulas, pro-
movendo 0 desenvolvimento da expressao oral dos seus alunos, quer a par-
tir da oralidade, quer a partir da escrita.

2.3.1. Da oralidade para a oralidade

2.3.1.1. A actividade que aqui se prop6e tem como objectivo levar 0 aluno
a apreender 0 conteudo global de uma historia, contada por um colega da
turma. Ao concretizar este objective, 0 aluno desenvolve a habilidade de
saber ouvir, que e avaliada a partir do reconto oral.

o professor pede a um aluno que conte uma historia que tenha ouvido e
da qual tenha gostado. Os restantes alunos da turma ouvem com atencao
para, a seguir, alguns a recontarem. Compete ao professor prestar atencao
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aos recontos e conduzir cada um dos alunos as correccoes necessarias, que
deverao centrar-se fundamental mente em aspectos de conteudo da hist6-
ria. Por exemplo, ao recontar, 0 aluno pode revelar ter confundido as perso-
nagens na descricao de uma accao, ou pode esquecer-se de descrever uma
accao principal que tenha irnplicacoes na cornpreensao global da hist6ria.
As correccoes devem ser feitas ap6s 0 aluno terminar de falar e nao durante
a sua intervencao.

Esta actividade pode ser feita tarnbern em grupo pois permite abarcar
todos os alunos e variar as hist6rias a serem ouvidas.

2.3.1.2. Na actividade que se segue, 0 objectivo e igualmente "aprender a
ouvir". Porem, diferentemente da actividade anterior que implicava a apre-
ensao global da historia. esta actividade conduz a apreensao de inforrnacoes
especificas, partindo igualmente da audicao de uma hist6ria contada por um
aluno.

Depois de ouvida a hist6ria, 0 professor dirige a turma perguntas sobre
aspectos espedficos da mensagem ouvida. Essas perguntas podem relacionar-
se, por exernplo, com a identificacao e as caracteristicas das personagens, com
as accoes que ocorrerarn, com 0 local e 0 momento em que a accao ou accoes se
desenvolveram, com a causa ou causas dos acontecimentos, etc.

A titulo de exemplo, partimos do seguinte texto:

o coelho e a hiena eram amigos. Um dia 0 coelho visitou a hiena e convi-
dou-a a ir a casa dele. Ao chegar 10.0 coelho tinha preparado comida
para eles jantarem. 0 coelho arrumou tudo e chegou a hiena. Depois disse
"oi: amigo como estd?" Disse "estou bem". Depois 0 coelho, como era
esperto, subiu em rima da mesa e comecou a comer. A hiena ndo conse-
guia subir na cadeita. 0 coelho, que era esperto, comeu, comeu, comeu,
comeu, depots disse "oii amiga sobe na cadeira para comer". Depois a
hiena disse "ndo posso". Depois 0 coelho disse assim "eu te ajudo a su-
bir". Depois carregou a hiena, pas na cadeira. Quando a hiena fez assim
jo. nao hauia com ida, 0 coelho tinha acabado toda a comida.

Aluno da sa classe da Cidade de Maputo (texto oral adaptado)

Depois de ouvirem a historia, os alunos respondem oralmente as seguintes
perguntas:

a) Quais sao as personagens da historia?

b) a coelho convidou a hiena para que?

c) Depois de a hiena chegar e de se cumprimentarem, 0 que e que 0 coelho fez?
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2.3.1.4. Uma outra actividade que se pode realizar nas aulas tern em vista 0

resumo das noticias principais a partir da audicao de urn noticiario.
o professor proporciona aos alunos a audicao de urn noticiario pela ra-

dio. Esse noticiario pode ser gravado ou ouvido directamente, conforme as
condicoes existentes. Caso 0 professor nao tenha acesso a radio e/ou ao
gravador, pode preparar urn conjunto de noticias que Ie, simulando urn no-
ticiario. A utilizacao do gravador e mais vantajosa pois permite, numa situ-
acao inicial, repetir a audicao do noticiario, 0 que podera ser necessario. se
os alunos tern pouco treino da habilidade requerida.

Depois de se ouvir 0 noticiario, 0 professor faz perguntas aos alunos do
tipo: Quais foram as principais noticias nacionais? E internacionais? Ap6s esta
identificacao, pode ser seleccionda uma das noticias sobre a qual os alunos
respondem as questoes: Onde? Quando? Quem? 0 que? Como? Porque?

E importante que, ao aplicar esta estrategia, 0 professor tenha em conta
as capacidades reais dos seus alunos. Assim, podera apresentar urn noticia-
rio mais ou menos desenvolvido (duas ou tres noticias apenas; noticias na-
cionais; noticias nacionais e desportivas; todo 0 noticiario), de acordo com
o nivel dos alunos.

d) Por que e que a hiena nao comeu logo?

e) 0 que e que 0 coelho fez para ajudar a hiena?

f) A hiena conseguiu comer? Porque?

As respostas a estas questoes permitem exercitar os alunos na habilida-
de de "saber ouvir" a hist6ria contada.

2.3.1.3. 0 objectivo da actividade que a seguir se propoe e levar 0 aluno a
seleccionar as inforrnacoes principais de uma conversa ouvida.

Esta estrategia pode envolver urn dialogo entre colegas ou entre 0 pro-
fessor e urn aluno que se desenvolva em torno de perguntas do tipo: Quantos
anos tens/tern? Em que dia nasceste/nasceu ? 0 que fazes/faz nos tempos liures?
Com quem uiues/uiue?

Depois de escutarem a conversa, os alunos respondem a perguntas do
tipo: Quantos anos tern 0 professor? Eo colega? Em que dia nasceu 0 colega? E
o professor? 0 que faz 0 professor nos tempos liures? Eo colega?

Esta actividade pode ser repetida em trabalho de grupo. Tarnbern se enqua-
dra bem nos primeiros dias de aulas, favorecendo 0 conhecimento rnutuo entre
os alunos e 0 professor. Nao tern que envolver todos os alunos da turma no
mesmo dia; pode, por exemplo, ser repetida nos momentos finais de cad a dia
da primeira semana de aulas ate que todos os alunos se apresentem.
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2.3.1.5. 0 objectivo desta actividade e levar as alunos a identificarem as
inforrnacoes mais importantes a partir da audicao de uma exposicao oral
feita, par exemplo, sabre urn tema de outra disciplina. Esta actividade e de
extrema importancia. pais exercita a aluno na capacidade de "saber ouvir"
inforrnacoes ligadas a conteudos de outras areas do saber.

o professor convida urn colega seu, professor de uma outra turma,
para participar na sua aula de Portugues, fazendo uma breve exposicao
sabre urn conteudo da disciplina de Ciencias Naturais, par exemplo. Os
alunos ouvem a exposicao, tomam apontamentos e. depois, com a ajuda
do professor, apresentam oralmente as inforrnacoes que identificaram. E
claro que, para tamar apontamentos, as alunos tern que escrever. A escrita
surge aqui como urn meio a partir do qual se pratica a oralidade.

2.3.2. Oa leitura para a oralidade

2.3.2.1. Nesta actividade as alunos vao recontar oral mente uma historia
lida. Para motivar para a leitura, a professor pode fazer uma breve conversa
com as alunos sabre a sapo. Depois, as alunos leem silenciosamente a
seguinte texto' :

o SAPO E NOSSO AMIGO

Na machamba da escola apareceu urn sapo a saltar.
- Olhem urn sapo! Urn sapo! - gritou urn menino.
Vieram entao rnuitos meninos ver a sapo.
- E tao feio! - disse a Pedro.
- Toma, toma - gritava a [oao ao mesmo tempo que batia no sapo

com urn pau.
- Deixem a sapo saltar! Ele nao faz mal a ninguern e e muito amigo

das machambas - disse a joana da 4a c1asse.
- Porque? - perguntou a Lucia.
- Porque come as bichinhos que estragam as couves e as alfaces.

- Tens razao, joana. Nao podemos fazer mal aos sapos. Eles sao nos-
sos amigos - disse a Jose.

, Cf. Vamos ler e escreuer. Portugues 2a c/asse (vol.Z, p. 84).
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Depois da leitura. os alunos respondem oral mente as seguintes ques-
toes colocadas pelo professor. que ajudarn a preparar 0 reconto:

a) 0 que e que apareceu na machamba da escola?
b) 0 que e que fazia 0 sapo?
c) 0 que fizeram os meninos?
d) 0 que disse 0 Pedro?
e) 0 que fez 0 [oao?
f) 0 que e que a joana disse?

g) E 0 que disse 0 Jose?

Ap6s a res posta as questoes, 0 professor orienta os alunos para 0 reconto
oral individual.

Exemplo de reconto:

Na machamba da escola apareceu um sapo que saltava. Muitos meninos foram ver 0 sapo. 0
Pedro disse que era muito feio. 0 joao cornecou a bater nele. A Joana disse para 0 deixarern
saltar porque 0 sapo nao faz mal a ninguern. Disse tarnbern-que ele e amigo da machamba
porque come os bichinhos que estragam as culturas. Entao 0 Jose deu razao a Joana e disse
que nao se pode fazer mal aos sapos porque sac nossos amigos.

Considerando que 0 texto base da actividade proposta versa sobre urn ani-
mal. 0 professor pode proporcionar aos alunos a realizacao de urn debate sobre
o tema "a proteccao dos animals". Com esta actividade espera-se que 0 aluno
treine a capacidade de exprimir a sua opiniao, de ouvir e respeitar a opiniao dos
outros sobre urn tema actual e importante para a sua formacao integral.

2.3.2.2. Com esta actividade. pretende-se que 0 aluno seja capaz de dar a
sua opiniao sobre urn terna, a partir da leitura de urn texto de urn colega. A
titulo de exernplo, apresenta-se 0 seguinte texto sobre 0 fogo:

o fogo e muito importante para nos. Se ndo tivermos fogo. ndo podemos
cozinhar. 0 fogo ndo controlado pode criar-nos problemas de destruir as
nossas casas. Por exemplo. pode matar arvotes, animais. pessoas e as nossas
casas. 0 fogo para mim me faz bem, para poder acender para cozinhar.
acender 0 carviio. para engomar a roupa. E as ctiancas nao devem brincar
com 0 fogo porque pode nos dar problemas de levar para 0 hospital. 0 fogo
controlado por uma pessoa nao faz mal porque ndo cria problemas.

Aluno da sa classe da Provincia de Maputo (texto escrito. adaptado)
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Urn aluno faz a leitura do texto em voz alta. Ap6s a leitura, 0 professor
orienta os alunos para a identificacao dos exemplos de utilidade e de perigo
do fogo, expressos no texto. Posto isto, em grupo, os alunos conversam
dando a sua opiniao sobre outras utilidades e outros perigos do fogo. Terrni-
nada a conversa, cada grupo apresenta oral mente a sintese.

2.3.3. Da imagem para a oralidade

As imagens sac urn instrumento muito util como ponto de partida para a rea-
lizacao de diversas actividades de lingua. Uma unica imagem pode servir para
descrever oral mente e por escrito, para comentar, para legendar, etc. Qualquer
livro do aluno de qualquer disciplina tern imagens, pelo que estas sac urn recur-
so simples e acessfvel. Prop6em-se a seguir algumas actividades que conduzem
a pratica e desenvolvimento das habilidades de oralidade, a partir da imagem.

a primeiro conjunto de actividades realiza-se a partir da seguinte irnagern'.

1cr. Vamos ler e esctevet. Portugues 2a classe (capa).
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2.3.3.1. E objectivo desta actividade conduzir os alunos a serem capazes de
descrever a imagem, nomeando e enumerando.

Poderao ser observados os seguintes procedimentos:

a) a professor distribui a imagem a grupos de 3 alunos, por exemplo;

b) as alunos observam a imagem durante cerca de 5 minutos e trocam
depois irnpressoes entre si;

c) a professor faz perguntas a turma sobre 0 que veem na imagem; provavelmen-
te os alunos responderao, espontaneamente ou com 0 auxilio do professor:
pessoas, um coo. um pato, uma casa, muitas arvotes. um elefante. Pode aconte-
cer que alguns destes vocabulos nao sejam conhecidos pelos alunos em por-
tugues: se assim for, 0 professor deve dar-Ihes a oportunidade de os nomear
em lingua materna para, de imediato, Ihes ensinar como se diz em portugues:

d) Depois, 0 professor pode fazer perguntas sobre a quantidade e a qualida-
de dos seres e objectos da imagem. Por exemplo, Quantas janelas tem a
casal Quantas arvores vemos? Como e que as pessoas estiio vestidas (cal-
qadas)? Sao baixas (pequenas) au altas(grandes)?

As criancas contam ou descrevem, apontando na imagem. Podem dizer um
nurnero correspondente aos seres e objectos especificos (duas janelas), ou ape-
nas dizer que sac muitas pessoas ou muitas atvores. Podem tarnbern dizer que
as pessoas sao altas/baixas, magras/gordas, estao colcadoskiescolcas, etc.; sao
meninos/rapazes ou senhor/senhora/, homemlmulher, etc.

2.3.3.2. Nesta actividade os alunos identificam a funcao dos objectos e
animais observados na mesma imagem. a professor orienta os alunos no
sentido de estes dizerem para que servem os objectos e os animais que
veern na imagem, a partir de perguntas do tipo:

- Uma mulher tem uma vassoura nas mdos, para que serve a vassoura?
(espera-se a resposta: a vassoura serve para varrer);

- Na imagem vemos um cdo. um pato, um elefante; qual a importancia
deles para a homem? (esperam-se respostas do tipo: a coo e amigo e,
portanto, as crianqas brincam com ele; em cas a de perigo, a cdo protege
a seu dona; a pato serve para comer, etc.); sao meninos/ topazes! au
senhor/ senhora/ homem/ mulher, etc.

2.3.3.3. Esta actividade tem como rnotivacao a descricao e caracterizacao
das arvores que se encontram nas redondezas da escola. A partir da obser-
vacao das arvores da imagem, faz-se uma ligacao a realidade circundante,
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provoca-se uma conversa sabre as arvores, na qual as alunos descrevem,
identificam funcoes, explicam, argumentam, discutem.

o professor orienta as alunos para a observacao do ambiente e para
res posta as questoes decorrentes:

- Vemos algumas arvotes na imagem; a nossa volta tambem temos algu-
mas tuvotes. Que tuvores vemos?

- Para que servem as arvotes! (esperam-se respostas do tipo: dao som-
bra, diio madeira para construir casas, mesas, cadeiras, portas, dao
frutos que se comem; etc.);

- Para que seruem as aruores que vemos a nossa volta? (espera-se, neste
caso, que as alunos se refiram a cad a uma das arvores em particular).

2.3.3.4. Propoe-se a seguir uma actividade cujo objectivo e que 0 aluno
seja capaz de interpretar imagens:

a) 0 professor diz aos alunos para observarem a sequencia de imagens da
pagina 1 10;3

b) Sob orientacao do professor, os alunos "norneiarn" e "enumerarn" as
objectos/coisas/seres que veern (de acordo com a sequencia);

c) 0 professor faz perguntas que conduzam as alunos a observacao e inter-
pretacao de cada uma das imagens da sequencia, do tipo:

1- 0 que estao a fazer as meninos?
2 - Um dos meninos esta a correr atras do rata. Porque?

3 - 0 que esta a fazer a rata?

4 - 0 que ves na figura 4?
5 - Os meninos estao tristes au contentes?
6 - Como e que se sabe?

A partir da conversa que 0 professor realiza com as alunos podem admi-
tir-se outras interpretacoes, baseadas nao so na observacao, mas em jogos
de irnaginacao. Neste caso, as alunos deverao justificar as "novas" interpre-
tacoes. Par exemplo, se a professor optar par uma imagem em particular,
relativamente a imagem 2, as alunos poderao dizer que 0 menino quer apa-
nhar 0 rato para brincar (e nao 0 menino quer apanhar 0 rato porque esta a
roer 0 saco de com ida, como esta na imagem).

3 Cf. Vamos ler e escreuer. Portugues 2a c/asse (vol. I , p.46).
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Podem ainda prever-se outras perguntas que conduzam os alunos a ima-
ginar 0 que podera acontecer depois. ou mesmo a criar uma historia a partir
da sequencia de imagens.

®
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Como referimos na seccao 2, a comunicacao oral e a primeira fase de apren-
dizagem.

Quando a crianca ja e capaz de compreender 0 que ouve e ja e capaz de
falar, estao criadas as condicoes para a iniciacao a cornunicacao escrita, ou
seja, a crianca esta preparada para aprender a ler e a escrever.

o codigo da escrita tem caracteristicas diferentes do codigo oral, que de-
termina regras que as criancas tern que adquirir e desenvolver. Alern das regras
ortograficas, a escrita recorre a sinais de pontuacao para reproduzir as pausas
e a entoacao da linguagem oral, usa descricoes para significar gestos e entoa-
coes, utiliza geralmente um vocabulario seleccionado com mais rigor, e mais
cuidada do que a linguagem oral em relacao aos aspectos morfologico e sintac-
tico. Como referimos na seccao 2, a cornpetencia oral integra as formas "ouvir?e
"falar". A cornpetencia escrita integra tarnbern duas formas, que sao "ler?e
"escrever",

o ensino-aprendizagem da cornunicacao escrita deve desenvolver-se
de forma progressiva ate que 0 aluno seja capaz de ler, compreender 0 que
Ie e escrever. Corneca na escola e prolonga-se por toda a vida. No entanto,
essa aprendizagem, por parte da crianca, de habilidades tao complexas como
a leitura e a escrita nao pode, de modo algum, realizar-se com pressa e com
a preocupacao obsessiva de cumprir rigidamente as planificacoes. 0 pro-
fessor do ensino basico deve ter a consciencia de que e sobre ele que recai
a primeira responsabilidade por uma salida aprendizagem dessas habilida-
des basicas, que constituem a garantia de sucesso ao longo da escolarida-
de. Por isso, compete-Ihe promover uma aprendizagem da leitura e da es-
crita com estrategias que motivem os alunos, respeitando ritmos diferentes
por parte destes.

Aprender a ler e a escrever sao processos que decorrem normal mente
em situacao escolar, mas que podem ser. reforcados no ambiente familiar e
social da crianca. As criancas com melhor desempenho na leitura e na es-
crita sao, em geral, as que tiveram contacto com 0 texto escrito durante os
primeiros anos de vida. Para essas criancas, ler. faz parte das suas vidas
muito tempo antes de entrarem para a escola porque veern os pais a ler e
muitas vezes a comentar com os outros 0 conteudo do que leern, folheiam
jornais/livros/revistas em casa, contactam com outro tipo de material escri-
to como "rotulos" das latas de produtos alimenticios e outros, convites,
bilhetes, cartazes, etc. Escrever e tarnbem uma actividade com que essas
criancas estao familiarizadas: veern os pais a escrever, tomam contacto com
lapis ou canetas para desenhar e pintar, etc.

Capitulo V Ensino-aprendizagem da oralidade, da leitura e da escrita

3. Ensino-aprendizagem da leitura e da escrita

III
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No caso das nossas criancas a situacao e diferente. Grande parte delas
so toma contacto com material escrito quando entra para a escola. E fre-
quente, por exemplo, ouvir os professores dizerem que e muito dificil ensi-
nar a ler e a escrever, que muitos alunos levam muito tempo a aprender a
identificar e a escrever as letras, ou que os alunos reconhecem as letras mas
nao leern. etc. Muitos alunos reprovam na 1a classe ou desistem, porque
ficam desanimados quando enfrentam a aprendizagem da leitura e da escri-
ta. Para reverter esta situacao, cabe ao professor e a escola criar um ambien-
te acessivel a leitura e a escrita, proporcionando a crianca uma aprendiza-
gem motivadora e desdramatizada. Logo a partir dos primeiros dias de aulas,
quando 0 objectivo principal e que os alunos iniciem a cornunicacao oral, 0

professor deve, em paralelo, rnotiva-los para a cornunicacao escrita, ou seja,
para a leitura e para a escrita.

Para motivar para a leitura as criancas que ainda nao leern, 0 professor
deve, por exemplo, ler sistematica mente historias curtas e simples versando
temas ligados a realidade dos alunos, podendo ser historias tradicionais que
estes provavelmente ten ham ja ouvido contar nas suas linguas maternas;
aconselha-se ainda que 0 professor leia outros textos como, por exemplo,
avisos que regularmente SaD feitos pela direccao da escola que muitas vezes
SaD ditos oral mente e nao lidos, noticias, cartas, etc.

Para motivar para a escrita, e garantir que os alunos tomem contacto
com este codigo aconselha-se, por exemplo, que se legendem todos os ob-
jectos e rnoveis da sala de aulas, e se afixem trabalhos da turma ou de outras
turrnas/classes, cartazes, imagens, fotografias, tarnbern legendados. Este
material pode ser preparado e organizado pelo proprio professor, pelo grupo
de professores da mesma classe, pelos professores que dao aulas na mesma
sala, e com 0 apoio da comunidade. Sugere-se ainda que 0 professor escre-
va, diariamente, no quadro, para alem do cabecalho normal com 0 nome da
escola e data, frases, palavras e letras, de acordo com as regras basicas de
utilizacao do quadro. Quando 0 professor escreve no quadro, em frente das
criancas. como referem Gomes et al. (1991), esta a ensinar-Ihes muitas coi-
sas relativamente a escrita, nomeadamente que: 0 codigo oral tem uma cer-
ta representacao escrita; que as palavras se alinham no espaco pela ordem
que as dizemos; que tudo 0 que se diz se pode escrever; que se escreve da
esquerda para a direita; que as letras se desenham de acordo com algumas
regras.

Para alern das estrategias acima referidas, relacionadas com 0 contacto
com a escrita, e necessario tarnbern que 0 professor estimule 0 maximo de
actividades de pre-escrita, como desenhos, grafismos e recortes. Nos livros
do aluno e do professor SaD apresentados alguns exerdcios para treino por
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parte das criancas. 0 professor deve fazer 0 aproveitamento maximo desses
exercicios, mas tambern deve procurar criar outros que motivem os alunos e
que permitam que, ao mesmo tempo, eles desenhem e treinem a destreza
manual necessaria para a escrita. Fazer desenhos diariarnente na areia e/ou
no papel e umaactividade extrema mente importante e motivadora para os
alunos. Usar papel de desperdlcio (s6 escrito de urn lado e limpo do outro) e
uma estrategia, a nfvel dos recursos didacticos, que pode ser extremamente
eficaz. Por urn lado, permite suprir carencia de papel por parte dos alunos e.
por outro, p6e estes em contacto com a escrita, mesmo sem haver.qualquer
intencao defer ou de copiaro material escrito.

Estas breves reflex6es realcarn a necessidade de motivar os alunos para a
leitura e para a escrita, criando-Ihes urn ambiente propicio a uma aprendiza-
gem progressiva destas habilidades. Sao a seguir propostas algumas ideias e
estrategias que 0 professor pode aplicar para tornar a sua tarefa mais produ-
tiva e gratificante, proporcionando aos alunos actividades variadas e siste-
maticas, e criando neles 0 gosto pela leitura e pela escrita.

3.1. Aprender a ler e compreender 0 que Ie
De acordo com Reis & Adragao (1990), 0 objectivo mais imediato da leitura
e a cornunicacao a distancia e. para muitos, esta e a (mica razao para se
aprender aler. Mas a leitura pode permitir alcancar outros objectivos como
porexemplo: alargar a cultura geral, atraves do aces so a outros nlveis do
saber e a informacao (jornais. revistas, etc.); abrir novas hip6teses para 0

desenvolvimento das capacidades de expressao oral e -escrita (mediante 0

contacto com novas e variadas formas de expressao): enriquecer 0 vocabu-
lario: criar nos alunos 0 gosto pela Ieitura, 0 prazer de ler. Os mesmos auto-
res consideram que "a didactica da leitura tera de passar por rnetodos, tee-
nicas. etc., mas tera de ser sobretudo a partilha do prazer. Os mecanismos,
de analise textual, as tecnicas de seleccao e organizacao de conteudos, 0

reconhecimento de diferentes modelos de escrita. as pistas de interpretacao
terao de estar ao service da adesao afectiva ao texto" (Reis & Adragao,
1990: 40). Assim, cabe ao professor aplicar as estrategias que conduzam a
uma aprendizagem da leitura para os objectivos acima indicados mas, acima
de tudo, criar condicoes para que essa aprendizagem seja de tal modo
motivante que os alunos ten ham 0 prazer de ler, que e a garantia para atin-
gir todos os outros objectives.

Quando pensarnos no conceito de ler, dame-nos conta de tres possiveis
definicoes: ler e decifrar urn codigo escrito: ler e urn processo de interpreta-
cao/compreensao: ler e urn acto de cornunicacao. Segundo Reis & Adragao
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(1990: 39), "trata-se de tres niveis de acesso ao texto escrito, 0 primeiro dos
quais se resume a uma tecnica e uma aproxirnacao exterior, 0 segundo privi-
legia a aquisicao de conhecimentos que 0 texto veicula, 0 terceiro da ao
leitor 0 papel activo de interlocutor no processo cornunicativo". Isto nao
significa que estes tres niveis correspondam a tres etapas na progressao da
habilidade de leitura, mas permite considerar que a leitura nao se pode redu-
zir a tecnica de decifrar. Portanto, ler consiste em decifrar os simbolos da
linguagem escrita, para Ihes conferir correspondencia com os sons que re-
presentam; significa tarnbern dar significado as palavras, as frases e ao texto;
significa ainda comunicar activamente com 0 que esta escrito (interpretar de
acordo com a vivencia individual, reagir ao que se Ie). Assim, para se saber
ler nao basta simplesmente reconhecer as palavras. E necessario tarnbern
atribuir-Ihes urn significado, compreender 0 sentido do texto. A urn nivel
mais avancado de abstraccao e de experiencia de leitura, saber ler implica
passar do nivel de cornpreensao para 0 nivel de comunicacao com 0 texto.

Contudo, porque a escrita resulta da lingua falada, .ou seja, surgiu origi-
nalmente para representar a linguagem falada, durante muito tempo as pes-
soas letradas nao sabiam como ler silenciosamente. Urn grande passo se deu
quando as pessoas se aperceberam de que poderiam ler sem usar as suas
vozes. Hoje e urn lugar comum ler sem pronunciar as palavras em voz alta; e,
alias, a forma de ler que mais utilizamos no nosso quotidiano. Contudo, os
professores do ensino basico tern muitas vezes a tendencia de treinar so a
leitura oral, 0 que fragiliza 0 processo de aprendizagem da leitura. A leitura,
no verdadeiro sentido do termo, nao e uma transposicao da escrita para 0

discurso oral, nao e uma oralizacao da escrita. Por isso, para garantir uma
aprendizagem da leitura para a compreensao, 0 professor nao pode limitar-
se a exercitar os alunos na leitura oral. Se 0 professor considera que deve
recorrer ao exercicio de leitura em voz alta como forma de controlar a com-
preensao, deve permitir que os alunos ten ham aces so a cornpreensao atra-
yes de uma leitura silenciosa. A leitura em voz alta permite 0 treino fisico de
utilizacao da palavra. Por isso, conduz os alunos a concentrarem-se em pa-
lavras ou silabas isoladas, quando 0 sentido reside no contexto, e favorece
habitos de leitura prejudiciais a "procura de senti do" . A experiencia mostra
que, pelo facto de se concentrarern nas correspondencias entre simbolos
sonoros e simbolos graficos e'de se ouvirern a si proprios lendo em voz alta,
os alunos nao chegam a captar arnensagern do proprios textos, Isto nao
significa que se trata de rnenosprezar ou abandonar 0 treino da leitura em
voz alta. Esta tern tarnbern urn papel fundamental na aquislcao e desenvolvi-
mento da cornpetencia de leitura, mas e preciso que seja sempre precedida
da leitura silenciosa que permite 0 primeiro contacto com a palavra, Frase ou
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texto. A leitura silenciosa e aconselhavel sempre que se pretenda a compre-
ensao do texto a explorar. Uma vez que a assirnilacao do sentido se faz
directamente, elimina-se todo 0 esforco de articulacao, 0 eco produzido
pela voz, a preocupacao em prestar 0 maximo de atencao a correcta pronun-
cia das palavras, 0 desejo de ler depressa para que 0 professor nao note a
falta de preparacao. Em suma, eliminam-se todos os factores que concorrem
para dificultar a apreensao do sentido. E preciso ensinar os alunos a ler em
silencio, sendo necessario ter em conta as seguintes recornendacoes: 0 pro-
fessor deve orientar os alunos no senti do de se concentrarem; os alunos que
terminem a leitura em primeiro lugar devem permanecer em silencio para
nao perturbarem os colegas que nao tiverem acabado; os alunos nao devem
colocar duvidas ao professor enquanto leern. mas assinalam-nas e pedem
esclarecimento apos todos terem acabado de ler; 0 professor deve aconse-
Ihar os alunos a nao mover os labios ou apontar com 0 dedo pois tais habi-
tos perturbam a leitura que se pretende seja silenciosa.

E preciso tarnbern ensinar os alunos a ler em voz alta. Esta habilidade
requer, por exemplo, pronuncia adequada das palavras, entoacao apropriada
ao tipo de frase, tom de voz adequado, fluencia, controle da respiracao, usa
de gestos. Para ensinar os alunos a ler em voz alta 0 professor deve ser 0

modelo. Os alunos devem ser motivados a fazer esta leitura individual men-
te, sem serem submetidos a medidas inibidoras, como sejam interromper a
leitura para corrigir, ou chamar a atencao de forma rispida quando estao a
ter dificuldades. As correccoes devem ser feitas so no fim da leitura do alu-
no, depois de 0 professor ter anotado as principais falhas. Nao adianta man-
dar ler muitas vezes se as falhas nao forem indicadas e corrigidas de modo
construtivo.

Realcarnos a ideia anteriormente expressa de que ensinar a ler nao con-
siste apenas em fazer 0 aluno desenvolver a habilidade de perceber ou de
reconhecer palavras pelos seus elementos graficos. E preciso, alern disso, ter
em vista 0 desenvolvimento de diferentes habilidades de cornpreensao que
permitam a crianca interpretar e integrar 0 que Ie e. ainda, formar habitos
para fazer da leitura instrumento de prazer e de esclarecimento.

3.1.1. A assistencia a aulas de Portugues numa escola rural permitiu-nos
verificar que, na fase de iniciacao a leitura, 0 tempo para treino de leitura de
palavras e frases e muito reduzido. Por exemplo, depois de 45 minutos, e
vulgar a turma ter lido entre duas e quatro palavras, ou duas frases, no
maximo. Ora, como temos vindo a defender ao longo deste capitulo, para
que 0 aluno aprenda a ler e preciso que leia muitas vezes palavras, frases e
textos diferentes. Se a mesma palavra ou frase ou 0 mesmo texto e lido duas
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au tres vezes, as alunos decoram sem fazer a exercicio de leitura propria-
mente dito. Em cad a aula de treino de leitura cada um dos alunos da turma
deve ler, pelo menos uma vez, algumas palavras, frases au mesmo um texto.
Como as turmas sao numerosas este principio nao e cumprido, a que impli-
ca que possa haver alunos que, depois de uma semana de aulas, nunca te-
nham tido oportunidade de ler. a trabalho de grupo e uma alternativa muito
proveitosa para garantir que todos as alunos leiam em cad a aula de treino da
leitura. Sugerimos a seguir uma actividade de grupo para exercitacao da lei-
tura.

No final desta actividade, que tem a duracao aproximada de 45 minutos,
cada um dos alunos tera lido pelo men as cinco frases, silenciosamente e em
voz alta. Sugerimos ao professor as seguintes procedimentos:

• organizar a turma em grupos de 5 alunos (integrar, no mesmo grupo,
alunos mais avancados e menos avancados, rapazes e meninas, com
idades diferentes);

• distribuir a cada grupo 5 frases diferentes; par exemplo, para uma
turma de 40 alunos tera que organizar 8 grupos de 5 frases diferentes,
sem ser necessaria que estejam interligadas (nao se trata de textos,
mas de frases soltas); as frases devem ser simples, integrando voca-
bulario cujo significado as alunos ja conhecem, e sons ja introduzi-
dos;

• dar aos alunos as seguintes instrucoes: cad a aluno vai ler sozinho as
frases; em voz alta, cad a um dos elementos do grupo Ie uma frase
(todos tern que ler; se algum tiver dificuldade, deve ser ajudado par
um colega);

• passar pelos grupos para orientar e observar a actividade de leitura
dos alunos;

• trocar as frases entre as grupos que tiverem concluido a leitura das
suas frases.

Os macacos gostam de imitar.

[ogo a bola com 0 meu amigo.

You para a escola.

A casa ardeu.

Gosto de rnaternatica.

Exemplos de frases que podem ser dadas aos alunos:

Acordo e lavo a cara.

Este menino provocou 0 meu tio.

Eles tiraram a panel a do fogo.

o professor joga futebol.

o meu pai comprou um cabrito.
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3.1.2. A partir de uma conversa com os alunos, 0 professor pode desenca-
dear uma actividade de exercitacao da leitura na fase inicial de aprendiza-
gem. Assim, por exemplo: 0 professor conversa com os alunos sobre um
tema que Ihes desperte interesse, fazendo-Ihes perguntas ou estimulando-
os a faze-las para uma melhor clariflcacao dos conteudos abordados. 0 pro-
fessor escreve no quadro um breve texto resultante da slntese da conversa,
pronunciando em voz alta as palavras, a medida que as vai escrevendo. Dois
ou tres alunos leern esse texto, tarnbern em voz alta. Em seguida, 0 profes-
sor pede aos alunos que descubram no texto duas ou tres palavras especifi-
cas (que integrem, por exemplo, sons/letras a serem aprendidos ou consoli-
dados). a professor convida depois os alunos a folhearem os livros de Por-
tugues e de outras disciplinas para encontrar as palavras identificadas.

3.1.3.1. A actividade que a seguir se sugere exemplifica a avaliacao da leitu-
ra a partir de perguntas de res posta curta (verdadeiro/falso). Cada aluno Ie
silenciosamente 0 seguinte texto e depois responde individualmente as per-
guntas formuladas.

3.1.3. E habitual nas aulas de Portugues os professores realizarem activida-
des que conduzem os alunos ao treino da compreensao de texto. Alern das
formas de controle da cornpreensao ja tradicionais, como sejam as pergun-
tas orais sobre 0 texto, feitas logo a seguir a leitura, os professores devem
procurar outras alternativas que permitam a exercitacao dos alunos nesta
habilidade. As perguntas de verdadeiro/falso ou escolha rnultipla. 0 reconto,
o levantamento de palavras chave sac exemplos de actividades conducentes
ao controle da cornpreensao de texto.
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TODOS DEPENDEM DA BOCA

A boca, com ar vaidoso, perguntou:
- Embora 0 corpo seja urn so, qual e nele 0 orgao mais importante? Ele

eo nosso rei.

Os olhos logo responderam:
- 0 orgao mais importante somos nos: vemos 0 que se passa e ve-

mos as coisas.

- Somos nos, porque ouvimos - disseram os ouvidos.

- Estao enganados. Nos e que somos mais importantes porque agar-
ramos as coisas - disseram agora as rnaos.

Mas 0 coracao tarnbern tomou a palavra:
- Entao eu? Eu e que sou importante: faco funcionar todo 0 corpo.

- E eu trago em mim os alimentos - interveio a barriga.

- Olha! 0 importante e aguentar todo 0 corpo como n6s, as pernas,
fazemos.

Estavam nisto quando a mulher trauxe a massa e os chamou para
comer. Entao os olhos virarn a massa, os ouvidos ouviram, 0 coracao
emocionou-se, a barriga esperau ficar farta, as rnaos podiam tirar boca-
dos, as pernas andaram ... Mas a boca recusou comer. Econtinuou a recu-
sar. Por isso todos os orgaos fica ram sem forcas,
Entao a boca voltou a perguntar:

- Afinal, qual e no corpo 0 orgao mais importante?

- Es tu, boca - responderam todos em coro - tu es 0 nosso rei!

Aldonic Gomes
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Perguntas de cornpreensao:

Coloca urn V nas frases que SaD verdadeiras e urn F nas que SaD falsas:

I - Os ergaos de que 0 texto
fala SaD:

a) os pes D
b) as pernas D
c) a boca D
d) 0 nariz D
e) os ouvidos D
f) a cabeca D

2- Os olhos SaDorgaos importantes
porque servem para:

a) ouvir rnusica D
b) ver coisas D
c) agarrar objectos D
d) sentir os cheiros D

3 - Quando a mulher trouxe a
massa os orgaos estavam a:

a) comer D
b) dormir D
c) descansar D
d) discutir D

4- Segundo 0 texto, 0 rei e:

a) a barriga D
b) os ouvidos D
c) a boca D
d) 0 coracao D

3.2. Aprender e desenvolver a habilidade de escrita
De acordo com Gomes et aL( 1991), escrever e uma actividade psicomotora, a
que deve corresponder uma actividade mental de cornpreensao do que se es-
creve e da sua relacao com as situacoes a que se referern. A crianca deve
escrever apenas 0 que sa be ler e 0 que compreende.

Do mesmo modo que vimos relativamente a leitura, ensinar os alunos a
escrever e sobretudo uma tarefa da escola. As criancas que tern contacto com
lapis e papel em cas a desde muito cedo cornecarn, atraves de desenho, a exer-
citar a psicomotricidade. As que passam por uma experiencia de ensino pre-
escolar fazem essa exercitacao de modo mais sistematico e organizado. Mas a
maioria das criancas mocarnbicanas nao tern nenhuma destas experiencias,
pelo que a responsabilidade da escola e mais lima vez acrescida. A aprendiza-
gem do acto de escrever percorre eta pas como qualquer outra, mas nao se
pode nunca dizer que se atingiu 0 grau maximo desta habilidade. Aprende-se
a escrever. e escreve-se para comunicar com alguern que esta distante, para
exprimir sentimentos e ernocoes, mas tarnbern por prazer. Durante toda a
escolaridade, a actividade rnais frequente e a escrita. as alunos escrevem em
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quase todas as disciplinas e sao avaliados com base no que escrevem, tanto
durante as periodos lectivos como nos exames. Para ter sucesso na escola, a
aluno tem que saber escrever; muitas vezes a insucesso decorre da incapaci-
dade de a aluno transmitir par escrito a que sabe.

Tradicionalmente, considerava-se que a ensino da escrita so se devia ini-
ciar quando a crianca ja demonstrasse um certo grau de maturidade relativa-
mente a aptid6es psicologicas gerais (lateralizacao. motricidade fina,
estruturacao espacio-temporal). Estas aptid6es eram consideradas, nesta pers-
pectiva, como habilidades propedeuticas, au seja, pre-requisites necessaries
a aprendizagem da escrita. A escrita era, entao, entendida como uma activi-
dade de realizacao unicamente individual.

Actualmente as estudiosos desta materia defendem que se aprende a es-
crever, escrevendo, au seja, a aprendizagem da escrita requer uma pratica
sistematica. Ela deve ser encarada com um processo que desencadeia a elabo-
racao de produtos diferenciados e nao um prod uta definitivamente acabado.

Considerando este cenario, e importante, como ja foi referido neste capi-
tulo, que as criancas sejam envolvidas, pelo menos na escola, num ambiente
que propicie a contacto visual com a escrita. Alern disso, aconselha-se a rea-
lizacao sistematica de actividades para a desenvolvimento da destreza manu-
al, e da capacidade de producao de textos escritos. Estes devem versar sabre
temas contemplados pelos programas escolares e outros que sejam motivadores
e interessantes para as alunos. Desde a inicio da escolaridade, e necessaria
garantir que as alunos escrevam diariamente. Sao actividades posslveis e uteis
as capias, as ditados, a sumario da aula, as respostas, par escrito, a questio-
narios de cornpreensao de textos, etc.

Importa ter sempre presente a ideia de que a sociedade e regulada pela escri-
ta, quando se pensa em contextos que ultrapassam a meio familiar. Portanto, a
escrita e um meio de insercao e de participacao da crianca em contextos sociais
mais alargados. A escrita deve servir em termos gerais para divertir, informar,
comunicar, estabelecer ligacoes com pessoas que estao distantes.

Sao descritas s seguir algumas actividades que se podem realizar na sala
de aulas, para exercitacao da escrita.

3.2.1. A presente actividade tem par objectivo levar a que a aluno transmita a
um amigo au grupo de amigos inforrnacoes de caracter geral, atraves de uma
carta. Considerando que a "carta familiar" e um dos conteudos propastas nos
programas do Ensino Basico, a professor pode estimular na sua turma a pratica
da redaccao deste tipo de text a concreto e, em paralelo, promover a correspon-
dencia entre alunos da mesma turma, au entre turmas e escolas diferentes.

Esta estrategia pode ser desenvolvida obedecendo as seguintes etapas:
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a) Primeiro, como uma pratica dentro da turma. Aqui, 0 professor pode par os
alunos a escreverem cartas uns aos outros, contando, por exemplo, como
correu uma determinada semana de aulas, os festejos de uma determinada
data (por exemplo "0 dia I de [unho"), 0 fim de semana, as ferias intercala-
res, etc. As melhores cartas, depois de corrigidas e passadas a lirnpo, podem
ser lidas e/ou afixadas para servirem de modelo aos alunos com mais difi-
culdades, ou podem mesmo constituir textos a serem estudados na respec-
tiva turma ou noutra;

b) A seguir, introduzindo destinatarios menos proxirnos fisicamente, mas dentro
do pais. Assim, pode-se estimular a comunicacao entre alunos de turmas e]
ou escolas diferentes, que podem ser de outras provincias. As cartas pode-
rao center, por exemplo, dados de identificacao dos destinadores, pedidos
de dados de identificacao dos destinatarios. inforrnacoes sobre a esco!a,
sobre as riquezas da zona onde as criancas vivem, sobre os habitos de ali-
mentacao, etc.;

c) Por firn, caso haja possibilidade, integrando escolas de outros paises de
lingua portuguesa. Sugere-se, a este proposito que, em coordenacao com a
direcccao da escola, 0 professor procure contactar uma escola de urn pais
onde tarnbern se fale 0 portugues. Este contacto devera visar a troca de
correspondencia entre as criancas rnocarnbicanas e as desses paises.

3.2.2. Uma actividade que igualmente pode concorrer para se transmitirem
inforrnacoes de caracter geral e a elaboracao de textos para 0 jornal da turma
ou da escola. Estes jornais permitem que os alunos escrevam varies tipos de
texto como, por exernplo, noticias, entrevistas, cartas. anuncios, instrucoes,
banda desenhada, etc.

Em conjunto, os alunos e 0 professor devem definir, por exemplo:

• as datas em que cada jornal deve ser apresentado, dando tempo suficiente
para que os alunos possam ir escrevendo, corrigindo e passando a limpo;

• os tipos de texto a escrever e as assuntos a serem tratados em cada
jornal;

• as seccoes principais do jornal;

• a responsabilidade que cada grupo de alunos tern na edicao do jornal.

Esta actividade pode constituir urn elemento motivador para a escrita, na
medida em que as alunos sabem que as seus textos vao ser lidos nao so pelo
seu professor, mas tarnbern par outros professores e colegas.
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3.2.3. Prop6e-se aqui uma actividade de escrita de urn aviso, a partir da leitura de
urn texto de urn aluno. as alunos cornecarn por ler 0 seguinte texto:

o fogo e muito importante para a homem. Com a fogo podemos cozinhar,
aquecer. Mas ndo podemos deixar a fogo de qua/quer maneira porque pode
queimar as nossas casas e as casas dos nossos uizinhos. As criancas ndo po-
dem brincar com a fogo; e/e e uti/ mas e perigoso. t me/hor auisar as ctiancas
para ndo brincarem com a fogo porque e/e e uti! mas perigosissimo.

Aluno da sa classe da Provincia de Maputo (texto escrito, adaptado)

Depois da leitura, e a partir da proposta explicitada no texto, 0 professor
motiva os alunos para escreverem urn aviso dirigido aos colegas. as alunos
escrevem individual mente e depois, em grupo, escolhem 0 melhor aviso que
pode ser afixado nas salas de aulas e no atrio da escola.

3.2.4. Como vimos anteriormente, 0 reconto consiste em contar, por palavras
proprias, uma historia ouvida ou lida. E uma actividade que se faz natural-
mente no nosso dia a dia, e que se deve praticar tarnbern nas aulas de lingua.
As actividades sugeridas orientam para 0 reconto oral. mas esta estrategia
deve ser tarnbern aplicada na escrita. as alunos mais novos (2a e 3a classes,
por exemplo) podem fazer reconto apenas oral mente, mas os mais velhos (a
partir da 3a c1asse) devem produzir tarnbern recontos escritos.

A tecnica do reconto escrito e relativamente pouco utilizada nas escolas.
Ha provavelmente duas raz6es para isso: ou os professores consideram que
os alunos tern dificuldade em realizar esta actividade e. portanto, evitam-na,
ou os proprios professores tern dificuldade em aplicar as estrategias que con-
duzem a elaboracao do reconto. De facto, trata-se de uma actividade comple-
xa, mas muito produtiva se os alunos forem bem orientados.

a reconto tarnbern serve, por urn lado, para avaliar se os alunos compre-
enderam urn determinado texto e, por outro, como meio para conduzir/orien-
tar a propria cornpreensao do texto. Quando os alunos fazem 0 reconto de
uma historia apoiam-se em elementos do texto mas, ate certo ponto, criam
uma nova historia, porque organizam 0 seu reconto em torno do que conside-
ram ser a inforrnacao importante do texto em causa. a facto de terem que
recontar 0 texto obriga-os a reorganizarem os elementos informativos de modo
pessoal, usando as suas proprias palavras e destacando os aspectos que con-
sideram mais importantes.

Sugere-se a seguir uma sequencia de actividades que podem permitir que
os alunos exercitem 0 reconto, partindo da cornpreensao da leitura para a
redaccao.
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o professor pode cornecar por motivar os alunos para a aprendizagem
do reconto, referindo os objectivos deste tipo de texto: verificar se as histo-
rias lidas SaD compreendidas; contar por outras palavras, oralmente e/ou
por escrito, um facto ou uma hist6ria que se ouviu ou que se leu. Depois, os
alunos SaD convidados a ler 0 seguinte texto:

CUIDADO COM OS MACACOS

Depois de longos dias de trabalho, 0 cao resolveu levar para casa 0 mel
que tinha produzido. E 0 macaco, que ja tinha roubado uma grande
parte desse mel, fez cair 0 cao, e 0 resto de mel perdeu-se todo no chao.

o cao, muito zangado, cornecou a perseguir 0 macaco. Este correu,
correu ate que encontrou uma senhora com um cesto a cabeca com bana-
nas maduras. Entao pediu-Ihe :
- 6 senhora! 6 senhora! Por favor, esconda-me dentro do seu cesto

por causa de um cao que me persegue para me matar.
A senhora, que era muito boa e que nao conhecia a malandrice do

macaco, pegou nele e guardou-o no cesto.
Depois de algum tempo 0 cao, que continuava a procura do macaco

por todos as lados, encontra-se com a senhora e pergunta-Ihe:
- A senhora por acaso nao viu um homem passando por af?
- Mas ... qual homem?
- [oao Macaco!
- Nao. Por aqui nao passou.

Enquanto isto, 0 macaco estava dentro do cesto comendo as sabo-
rosas bananas. 0 cao continuou a procura. Mas, desconfiado, voltou
novamente ao local e perguntou de novo a senhora:
- 6 senhora, onde esta 0 senhor [oao Macaco?
- Eu nao 0 vi. fique sabendo!

o cao, que ja estava muito aborrecido e, sabendo que 0 unico lugar
onde podia estar 0 macaco era dentro daquele cesto, deu um soco no
cesto que caiu com 0 macaco, que ja tinha comido as bananas todas.

A senhora ficou toda espantada vendo que ja nao havia banana ne-
nhuma dentro do cesto e gritou:
- Ai, ai, 0 macaco desgracou-rne. Comeu-me as bananas todas. Se eu

sou besse, nunca 0 teria guardado no meu cesto.

o macaco, que ja estava atrapalhado, deu um saito, meteu-se no
mato e nunca mais ninguern 0 viu.

Ald6nio Gomes
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Exemplo de reconto:
Depois de muitos dias de trabalho, 0 cao produziu mel. 0 cao ficou zangado porque 0 macaco
Ihe roubou 0 mel; depois, fez cair 0 do, e 0 resto do mel perdeu-se. Para fugir do cao que 0

perseguia, 0 macaco escondeu-se num cesto de bananas que uma senhora levava na cabeca.
o cao perguntou a senhora se tinha visto 0 macaco. A senhora respondeu-Ihe que nao. Entre-
tanto, 0 macaco foi comendo as bananas do cesto da senhora.

Desconfiado de que 0 maca co estaria 1<\dentro, 0 cao deu um soco no cesto da senhora e
este caiu com 0 macaco. 0 cesto ja nao tinha bananas, por isso a senhora ficou arrependida de
ter escondido 0 macaco. 0 macaco fugiu e nunca mais ninguern 0 viu.

Po r t u q u e s no Enslr'o Prima I•. Estrategias e Exercfcios

Ap6s a leitura do texto, a professor faz perguntas de cornpreensao, do tipo:

1- a que e que a cao produziu depois de muitos dias de trabalho?
2- Par que e que a cao ficou zangado?

3 - Explica a que fez a macaco quando fugiu do cao.

4 - a que fez a cao quando encontrou a senhora com urn cesto na
cabeca?

5 - a que e que a senhora respondeu ao cao?

6 - a que fez a macaco no cesto da senhora, onde estava escondido?
7 - a cao descobriu a macaco. Como?

8 - Par que e que a senhora ficou arrependida de ter escondido a maca co?
9 - a que fez a macaco depois de ser descoberto?

a) Depois de respondidas as perguntas oral mente, a professor orienta as
alunos para a elaboracao do reconto: repete a primeira pergunta e diz
aos alunos para escreverem a resposta nos seus cadernos; faz a mesmo
com as restantes perguntas ate garantir que todos as alunos tern as
res pastas nos respectivos cadernos.

b) Convida urn aluno que tenha as respostas bem escritas para as passar no
quadro. Em seguida, com a colaboracao dos outros alunos, acrescentam-
se palavras au expressoes, ligando as varias res pastas do aluno de modo
a se obter urn novo texto, que e a reconto do texto inicial. "Cuidado com
as rnacacos". Esta actividade de construcao do texto/reconto pode tam-
bern ser feita em grupo.
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3.2.5. A ultima actividade a propor neste capitulo consiste na elaboracao
de um reconto a partir do preenchimento de espacos em branco. Trata-se de
completar 0 texto, 0 que permite tomar contacto com 0 reconto escrito e
consolidar a cornpreensao do texto original. Cada um dos alunos Ie silenci-
osamente 0 seguinte texto e. depois, completa 0 respective reconto.

BOAS AC<;OES
o leao dormia sossegado. 0 ratinho. vendo-o ferrado no sono, entre-
tinha-se a procura de comida mas. ao formar um salto, escorregou e
caiu em cima do leao.

o leao acordou zangado e perguntou:
Desgracado, quem es tu que te atreves a acordar-me?

o ratinho estremeceu cheio de medo e lamentou a sua desgraca.
Qui! Qui!Qui! Desta vez nao escapo.

o leao descobriu-o e riu-se dele.
Ah. entao es tu? Querias agarrar-me? You engolir-te para aca-

bar contigo!
o ratinho pediu perdao e lamentou 0 seu descuido:

Foi sem querer! Perdoa-me! Nao me comas. porque eu sou tao
pequeno que nao posso fartar-te! Se me deixares livre. prometo-te que
um dia, se precisares. eu irei socorrer-te!

o leao gozou com 0 atrevimento do ratinho:
Es tu que me vais libertar a mirn, a rnirn, que sou leao? Tu, um

animal tao pequeno? Nao posso acreditar mas. esta bem. vai-te embora.
Depois de algum tempo. 0 leao caiu na armadilha dos cacadores,

tentou sair mas nao conseguiu. 0 ratinho ouviu 0 leao a chorar e cor-
reu para 0 libertar. cumprindo a promessa. Foi rapido. Roeu a corda da
armadilha. esta desprendeu-se e 0 leao saiu.

E 0 leao foi salvo pelo ratinho.

Antonio Gomes
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Completa os espacos em branco:
Era uma vez um leao que estava a . Um aprovei-

tou a oportunidade para procurar mas, quando estava a dar

um saito escorregou e em cima do leao. 0 leao acordou e

muito com 0 ratinho. 0 ficou com muito . 0----
leao arneacou que ia 0 e este pediu . 0 rati-

nho disse ao que era e. por isso, nao chegava para

encher C! do leao. Prometeu tarnbern ao leao que 0 -----
quando este precisasse. 0 leao 0 ratinho mas libertou-o. Certo

o leao foi preso por uma . 0 ratinho ouviu 0 leao a----
chorar e foi 0 leao para cumprir a . Roeu a

e o leao . E,assim, 0 ratinho-------- ------
o leao.

Guia de correccao:

Era uma vez um leao que estava a dormir. Um ratinho aproveitou a oportunidade para procu-

rar comida mas, quando estava a dar um salta escorregou e caiu em cima do leao. 0 leao

acordou e zangou-se muito com a ratinho. 0 ratinho ficou com muito medo. 0 leao arneacou

que ia engo/ir a ratinho e este pediu perdao. 0 ratinho disse ao leaD que era pequeno e. par

isso, nao chegava para encher a barriga do leao, Prometeu tambern ao leao que 0 socorreria
(ou havia de socorrer) quando este precisasse. 0 leao gozou o ratinho mas libertou-o. Certo

dia 0 leao foi preso por uma armadilha. 0 ratinho ouviu a leao a chorar e foi /ibertar 0 leao

para cumprir a promessa. Roeu a corda e 0 leao desprendeu-se. E, assim, 0 ratinho salvou 0

leao,
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CAP IT U L 0 VI

Modules didacticos
Antonio Tuzine, Marisa Mendonca e Ana Nhampule

1. Apresentacao des modules

1.1. lntroducao

o objectivo deste capitulo e apresentar sugestoes de actividades didacticas
que permitam desenvolver a competencia linguistica dos alunos em lingua
portuguesa, em situacoes de aprendizagem que tomam como ponto de par-
tida dados autenticos produzidos pelos alunos do ensino basico.

Ao estabelecer este objectivo, tomou-se em consideracao que, ate ao
momenta presente, sao quase inexistentes descricoes gerais da cornpeten-
cia dos alunos em lingua portuguesa (comunicativa au gramatical), nao ha-
venda igualmente inforrnacao sistematizada sabre as estagios do desenvol-
vimento linguistico da populacao escolar que frequenta a ensino basico.
Uma consequencia importante desta situacao e que, quando se pretende
sugerir actividades que permitam a desenvolvimento da competencia lin-
guistica dos alunos deste nivel de ensino, se recorre frequentemente a ma-
teriais artificiais, desligados nao so das dificuldades especificas que estes
enfrentam na aprendizagem do portugues como tarnbern da realidade so-
cia-cultural em que vivem.



E p Estrategias e Exercfciosu

Foi neste quadro geral que se preparou 0 presente capitulo que mostra,
de forma concreta, como e que os materiais de ensino podem (e devem)
estar inseridos na realidade sociolinguistica em que vive a populacao esco-
lar. Assim, os modules didacticos pretendem fornecer sugestoes para uma
pratica pedagogics que, ao mesmo tempo que permite a implernentacao
dos conteudos prograrnaticos do ensino basico, contribui para a valoriza-
<;;aodas experiencias e conhecimentos dos alunos, proporcionando assim
uma aprendizagem do portugues mais proxima dos contextos naturais de
aquisicao desta lingua, e cultivando nos alunos 0 respeito por si proprios.

Apesar de ter sido discutido com os professores das escolas de experi-
rnentacao do novo curriculo de algumas provincias do pais, considera-se
que 0 material aqui apresentado tem um caracter experimental e alcance
limitado. Isto significa, por um lado, que as sugestoes apresentadas preci-
sam ainda de ser aplicadas na pratica pedagogics a fim de se poder avaliar
a sua validade e viabilidade. Por outro lado, nao se pretende que 0 recurso
a producoes discursivas autenticas substitua (ou entre em cornpeticao com)
outros tipos de texto, igualmente validos e necessaries para 0 desenvolvi-
mento linguistico dos alunos.

1.2. Rotinas de informacao

A funcao "inforrnativa" esta entre as funcoes da linguagem consideradas
"comuns", e tem como finalidade "0 fornecimento ou a obtencao de infer-
rnacao".' A linguagem usada e geralmente objectiva, corrente e precisa,
requerendo por parte do falante 0 uso de um vocabulario basico.

o titulo dos modules, "Retinas de Inforrnacao", foi extraido de Bygate
(1987), para quem as interaccoes verbais podem ser caracterizadas em
termos de "retinas", i. e., maneiras convencionais de apresentar informa-
cao.

As "retinas de inforrnacao" podem ser expositivas (incluindo a descri-
cao, a narracao, explanacao, a instrucao, a cornparacao) e avaliativas (in-
cluindo a justificacao, a decisao). Os modules apresentados neste capitulo
contern material destinado essencialmente ao treino de "retinas de infer-
macae expositivas".

A escolha deste tcpico como objecto destes modules didacticos
prende-se com a natureza da base de dados disponivel, que continha
um nurnero significativo de textos (orais e escritos) onde era activada

I Cf. Casteleiro et al. (1988: 129).
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esta funcao da linguagem. Com efeito, nos dados analisados. constatou-se
que os alunos das 4a e sa classes produzem textos "inforrnativo-expositivos"
com um nivel muito baixo. mostrando assim as dificuldades que ainda tern
na producao discursiva que cumpre esta funcao basica da linguagem. Ve-
jam-se os seguintes exemplos:

• Eu costumas a cozinha trabalhar na machamba e brincar ler com as
meus amigas. (Dad os escritos)

• lncomati e 10.que estaua muitas coco. (Dados orais)

• Ele ndo quetia que a [ilha dele podia ser se casar com outros miudos.
(Dados orais)

Entre os diferentes tipos de textos "expositivos-inforrnativos" produzi-
dos pelos alunos. salientam-se a descricao das suas "retinas diarias" e de
"receitas de cozinha", e a apresentacao de "jogos infantis". Para este capi-
tulo foram seleccionados os topicos "Retinas Diarias" e "[egos infantis",
procurando-se. em cada caso. sugerir actividades didactico-pedagogicas cuja
realizacao pode contribuir para 0 desenvolvimento da competencia
linguistico-comunicativa dos alunos das 4a e Sa classes. a nivel da compre-
ensao/producao oral e escrita. Pretende-se assim promover 0 enriquecimen-
to do vocabulario, activar estruturas gramaticais necessarias a comunlcacao
em portugues, e ainda combater erros ou dificuldades detectados na
estruturacao do discurso dos alunos nesta lingua.

Assim. neste capitulo sao apresentados os seguintes modules didacticos:

A - "Retinas Diarias"

B - "[ogos infantis".

A. ROTINAS DIARIAS

1. lntroducao

As criancas e os adultos vivem um quotidiano marcado por um conjunto de
actividades relacionadas com as suas experiencias pessoais e de outros que
os rodeiam. quando realizam, por exernplo, a sua higiene pessoal, a limpeza
de sua casa. a assistencia as aulas. etc. As criancas, em particular. realizam
rotinas diarias. em casa e na escola, que poderao e deverao ser aproveitadas
pelo professor. por forma a valorizar as suas experiencias e conhecimentos
pessoais. e tornar a aprendizagem da lingua portuguesa mais proxima dos
contextos naturais. Isto significa tornar a aprendizagem mais agradavel e
rica.
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2. Suqestoes de actividades
A descricao de rotinas diarias e um exercicio de producao textual, oral ou escrita,
no qual e muito importante a sequenciacao dos eventos ou actividades realiza-
das. Essa sequenciacao exige uma seleccao adequada de palavras e de elementos
de ligacao de frases que possam contribuir para a coesao interna necessaria para
a cornpreensao e producao de um texto. Assim, 0 relato de rotinas deve consi-
derar, entre outros, os seguintes aspectos: actividades e eventos a serem rela-
tados; a presenca de quem relata; e a sequenciacao temporal e/ou as relacoes
de causa-efeito entre as actividades e eventos descritos.

Do ponto de vista linguistico, 0 relato de rotinas diarias activa um voca-
bulario especifico, podendo destacar-se entre outros: os verbos de movimen-
to e de accao: as expressces de lugar; os elementos de ligacao frasica (com
valor aditivo, temporal, etc.).

As sugestoes de actividades que a seguir se apresentam foram elaboradas
com 0 intuito de auxiliar 0 professor na busca de estrategias metodol6gicas
que permitam 0 melhor aproveitamento das situacoes reais, vividas pelos alu-
nos no seu dia a dia, a fim de tornar a aprendizagem do portugues mais
motivadora e interessante.

"ELA FAZ, ELE FAZ, NOS FAZEMOS ... "

I. Para introduzir 0 tema "retinas diarias" 0 professor pode cornecar por mo-
tivar os alunos a relatarem as suas pr6prias retinas. realizando, por exem-
plo, os seguintes passos:

a) Quais foram as actividades que voces realizaram ontem, depois de sairern
da escola? Quem quer vir contar?
Nesta fase, sugere-se que 0 professor registe as inforrnacoes que 0 aluno for dando. Esse
registo podera ser feito imediatamente no quadro para que possa servir de base as activida-
des seguintes.

b) Cad a aluno prepara uma pergunta para fazer ao colega e saber mais
sobre 0 que ele/ela fez. Depois, um aluno conta tarnbem 0 que fez no
dia anterior, depois de sair da escola.
Nesta actividade. 0 professor pode pedir a alunos de sexos diferentes para relatarem a sua rotina.
Desta forma. pode ser explorada a questao da diferenciacao das actividades. por sexo.

c) Aos pares, os alunos comparam as actividades realizadas pelos dois
colegas, tendo em conta:

• as accoes realizadas por ambos;
• as accoes que s6 um dos alunos realizou.



Cap It u I0 VI M6dulos didact c 0 5

2. Partindo das actividades sugeridas anteriormente, 0 professor pode pro-
porcionar aos alunos urn debate sobre a divisao de tarefas e brincadeiras,
em funcao do sexo. Para tal, sugere-se que 0 professor oriente os alunos
para a realizacao das seguintes actividades:

a) Muitas pessoas acham que ha actividades so para meninas e outras
so para meninos. E tu, 0 que achas disso? Na lista que se segue,
assinala com urn "M" as actividades pr6prias para meninas, e com
urn "R" as actividades pr6prias para rapazes. Usa "M/R" para as acti-
vidades que podem ser realizadas por meninas e rapazes.

• jogar a bola ( )
• Cozinhar ( )
• Fazer bonecas com trapos ve-

Ihos ( )
• Fazer carrinhos de arame (
• jogar ao mata-mata (
• jogar ao berlinde ( )

• Varrer 0 quintal (
• Lavar a louca ( )
• Capinar ( )
• Levar 0 gada a pastar (
• Ajudar 0 papa a reparar a

palhota ( )

b) Compara as tuas respostas com as dos teus colegas que se sentam
ao teu lado. Sera que voces tern a mesma opiniao sobre actividades
pr6prias para meninas e para rapazes?

c) A turma organiza urn debate sobre a divisao de tarefas e brincadeiras,
partindo de quest6es como por exemplo:

• Ha trabalhos pr6prios so para meninos e so para meninas?

• Sera que os meninos devem apoiar a rnae nas tarefas dornesticas?
Porque?

• E as meninas tarnbern podem jogar futebol ou fazer carrinhos de
arame?

3. 0 professor pede aos alunos que, individualmente, leiam 0 texto que se
segue, para verem se a personagem praticou as mesmas accoes que os
colegas da turma.

o que eu costumo [azet. em casa, depois de sait da escola e 0 seguinte:
ptimeito, mudo de toupa, lauo as mdos. Depots, uou comprar ptio para
lancharmos e faqo a digestao. Depois da digestiio, uou brincat com os
me us amigos, itmiio: e primos.

Aluno da sa classe da Cidade de Maputo (texto escrito, adaptado)
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4. 0 relato de rotinas diarias implica 0 usa de verbos de accao, e de palavras
e expressoes que indicam 0 tempo em que as accoes sac praticadas. 0
professor pode proporcionar aos alunos a realizacao de exerdcios em que,
por um lado, recordem os seus conhecimentos gramaticais e, por outro
lado, alarguem 0 seu vocabulario. Sugere-se 0 seguinte:

A partir do texto acima transcrito, 0 professor leva 0 aluno a:

a) Identificar no texto:

• os verbos que indicam as accoes praticadas pela personagem (p.ex.
mudo de roupa)

• as palavras ou expressoes que indicam 0 momento em que as accoes
se realizam (p. ex. Depois de)

Guia de correccao:

• Verbos: Mudo de roupa./ Lallo as miios.l You comprar pao] Lancharmos./ You brincar .

• Expressoes: depois del primeirol depois.

b) Pensar, em grupos, noutras actividades que tarnbern se podem realizar
depois de sair da escola e indicar, tarnbern, 0 momento em que se
realizam essas actividades:

Momento em que se realiza actividade Actividade realizada

Ao meio-dia Fui para casa alrnocar

"DE POlS DA ESCOLA... "

No relato das actividades diarias, 0 tempo e a pessoa gramatical alteram-se,
conforme se trate de descrever rotinas que se realizam normal mente ou apenas
num determinado momento. Para explorar essa questao, 0 professor pode to-
mar como base 0 texto que se segue.

Quando volto da escola costumo ajudar a minha mde a trabalhar. Depois
vou tomar banho e almoqar. Depois de olmocor. lavo os pratos que estive
a utilizar e arrumo dentro de casa e depois, quando acabo de trabalhar,
digo a minha rnde que ja acabei de trabalhar, vou brincar com os meus
amigos e a minha mde me dispensa e vou jogar a bola. Depois, quando
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acabo de jogar it bola volta para casa, vou tamar banho e depois vou
jantar. Depois de jantar, vou dormir. Quando acotdo, ajudo a minha rnde
e as meus irmaos a varrer a quintal, lavar as prates. varrer dentro de cas a
e depois vou para a escola.

Aluno da sa classe da Provincia de Maputo ( texto escrito. adaptado)

I.a) Preenche a coluna I do quadro abaixo apresentado, copiando frases do
texto que acabaste de Ler:

Coluna I Coluna 2

o que faz a personagem do texto o que fiz ontem quando voltei da escola?
quando volta da escola?

costume ajudar a minha mae

uou tamar banho e almocar

b) Assinala com um "X" a resposta correcta, considerando a que res-
pondeste no exerdcio anterior.

- A personagem do texto relata um conjunto de accoes que:

• realiza algumas vezes D
• realizou no dia anterior D
• realiza normal mente D

- No seu relata, a personagem utiliza principalmente:

• a Presente do Indicativa D
• a Futuro do Indicativa D
• a Preterite Perfeito do Indicativa D

- A personagem, no seu relata, usa:

• a 3a pessoa do singular D
• a I a pessoa do singular D
• a I a pessoa do plural D

Guia de correccao:
"realiza normalmente"; a Presente do Indicativa; a Ia pessoa do singular.
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c) Agora. vais preencher a coluna 2 do quadro, indicando as accoes que
tu realizaste ontern, quando voltaste da escola.

d) Assinala com um "X" a resposta certa, prestando atencao a forma como
preencheste a coluna 2 do quadro.

- Ao relatares as accces que realizaste ontem usas principal mente:

• 0 Presente do Indicativo 0
• 0 Preterite Perfeito do Indicativo 0
• 0 Preterite Imperfeito do Indicativo 0

- No relato das tuas actividades de ontem utilizas:

• a Ia pessoa do plural 0
• a 2a pessoa do singular 0
• a Ia pessoa do singular 0

e) Considera os exerdcios das alineas c) e d). e vamos em conjunto tirar
algumas condusoes. completando as seguintes frases:

• Quando relato actividades que realizo normalmente. no dia a dia,
uso os verbos no (Tempo Verbal).

• Quando relato actividades que realizei no dia anterior uso os verbos
no (Tempo Verbal).

• Quando relato actividades que eu proprio realizo uso os verbos na
(Pessoa Gramatical)------------------

2. Ao relatarem as suas actividades. os alunos depararn-se com a dificuldade
de diversificar os conectores ou operadores discursivos. 0 professor pode
ajudar a minimizar esta dificuldade. realizando com os seus alunos activi-
dades como as que se seguem.

a) No texto que estamos a trabalhar, escrito por um aluno da Sa classe, ha
palavras que estao repetidas muitas vezes. Vamos. em conjunto, subs-
titui-las sem mudar 0 sentido do texto. Se necessario, pode-se alterar a
pontuacao do texto original. Nesta actividade, pode-se usar as seguin-
tes palavras ou expressoes que permitem estabelecer a sequencia dos
acontecimentos:

primeiro. em primeiro lugar. depois. depois de. de manlui. a tarde.
ao fim da tarde. a noite. a seguir. depois disso. depois de tudo isso,
em seguida. seguidamente. mais tarde. par fim.
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b) Agora que ja fizemos um exercicio em conjunto. vais tentar. sozinho,
realizar um outro, que e um pouco diferente. a partir de outros tex-
tos. Estes tern uma caracteristica comum: usam poucas ou nenhu-
mas expressoes para ligar as diferentes actividades. Reescreve os mes-
mos textos. introduzindo palavras ou expressoes da lista fornecida
na alinea anterior.

Texto 1

Eu costumo fazer traba/hos de casa. ajudar a mama a cozinhar.
varreta sa/a. arrumar a casa. dar banho a minha irma. cozinhar
o almoco para nos comermos e /avar a roupa da minha itmii.

Aluno da sa classe da Provincia de Cabo Delgado (texto escrito, adaptado)

Texto 2

Chego a casa. mudo de roupa. assisto a te/evisao. dou de comer
ao meu ciio e brinco com e/e. Ando de bicicleta ou jogo a bola.
Tombetn converso com os meus pais e tambem pratico ginastica.

Aluno da sa classe da Provincia da Zarnbezia (texto escrito. adaptado)

"0 QUE FIZ ONTEM .••"

I. a relato de actividades praticadas no dia anterior pode ser exercitado. tendo
em vista desenvolver e aperfeicoar esta habilidade nos alunos. Porern, 0

professor pode tarnbern integrar 0 aspecto ludico nas estrategias
seleccionadas. Vejam-se algumas propostas de actividades que podem
ser desenvolvidas na sala de aula:

a) as alunos vao recordar as actividades que realizaram no dia anterior.
antes de virem para a escola, e vao descreve-las. Para tal. devem:

- Escreve-las numa folha do seu caderno;

- Ter em atencao a sequencia em que realizaram essas actividades;

- Esconder do colega 0 que escreveram.

b) Depois. tres alunos vao representar. em rnirnica, as actividades que
. realizaram. Enquanto isso. 0 professor pode dividir 0 quadro em tres
partes. e pedir a outros tres alunos para registarem as accoes que os
colegas representaram.
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Actividades realizadas Actividades realizadas Actividades realizadas
pelo aluno I pelo aluno 2 pelo aluno 3

- - -

- - -

- - -

c) A seguir, os alunos, aos pares, identificam as actividades comuns e
diferentes realizadas pelos tres colegas. Recordando a materia sobre
conjuntos que aprenderam nas aulas de Maternatica. preenchem 0

seguinte esquema:

Actividades realizadas
pelo aluno 2

Actividades realizadas
pelo aluno 3

Actividades realizadas
pelo aluno I

Actividades realizadas
pelos alunos I, 2 e 3

d) as alunos escrevem um texto que apresente as actividades comuns
realizadas pelos tres alunos.

e) Em grupos, os alunos produzem um texto em banda desenhada refe-
rente as actividades realizadas por um dos tres alunos a sua escolha.
Neste exercicio. os alunos poderao recordar. primeiramente. as caracteristicas da banda
desenhada. que e um tipo de texto que ja estudaram e de que quase todos gostam. nor-
malmente. Aqui. 0 professor podera tarnbern aproveitar para rever questoes tratadas em
Educacao Visual. e fazer com que os alunos as apliquem nesta actividade.
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"NO CAMPO E NA CIDADE FAZE MOS •••"

I. Normalmente, as rotinas diarias de meninos do meio rural SaD diferentes
das dos meninos da cidade. Assim, a partir do seu estudo comparativo, 0

professor pode proporcionar uma boa oportunidade para 0 desenvolvi-
mento da competencia lexical dos alunos, considerando-se a riqueza e a
diversidade dos dois contextos.

a) Dos textos A, B, C e D que se seguem, escolhe urn texto de urn meni-
no da cidade e outro de urn menino do campo. Le esses textos com
atencao e. em seguida, decornpoe cada texto em frases simples, fa-
zendo as transforrnacoes necessarias.

Por exemplo: Texto A

I. Saio da escola

2. Costumo preparar as licoes

3. Acabo de preparar as licoes

4....

Texto A

(campo)

Depois de sair da escola, costumo preparar as licoes. Quando
acabo de preparar as liqaes, lavo os pratos e vou almoqar. Depois
de almocat, eu levo os cabritos a pastar. Nos sabados, ajudo a
mama a varrer quintal, vou ao poco e a machamba.

Aluno da sa classe da provincia de Cabo Delgado (texto escrito)

Texto B

(cidade)

Quando saio da escola 0 meu pai vem buscar-me, vou para casa
e tira 0 fardamento, as sanda lias e fico com a raupa de dentra.
Depois, prepara 0 meu lanche e como-o, vou a casa-de-banho
escovar os dentes e lavar as mdos e depois faqo 0 trabalho de
casa. Depots. assisto telejornal e quando acaba vou dizer boa
noite a todos e durmo.

Aluna da sa classe da Cidade de Maputo (texto escrito)
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Texto C

(campo)
Depois de eu sair da esco/a, [aco os deveres de casa que SaD /avar
as pane/as, prates, iazer a/mofo, ajudar a mama buscar agua,
procurar /enha e fazer jantar. Depois de fazer os deveres, vou brin-
car com minhas amigas, vamos ao rio tomar banho e fazemos
teuisoes. etc. Tatnbem ajudo a mama na machamba a semear
mandioca, milho, mapira e outras coisas.

Aluna da sa classe da Provincia da Zarnbezia (texto escrito)

Texto D

(cidade)
Depois de sair da esco/a, ajudo a mama a /avar a loica. Estudo
com os meus amigos, brinco com os meus amigos, assisto televi-
sdo, jogo futebol.
Eu com os meus amigos, depois do traba/ho, ensinamos os nossos
irmaos q. somar contas, a /er textos pequenos, a jogar futebol, a

.mu/tip/icar e a dividir. E eu com os meus tios brincamos de dita-
dos, de [azer desenhos bonitos, escrever pessoas, carros, casas,
motas, etc. Quando saio da esco/a, traba/ho e se ndo houver tra-
bathos vou dormir.

Aluno da sa classe da Cidade de Maputo (texto escrito)

Guia de correccao:
Texto A: Saio da escola./ Costumo preparar as liqoes./ Acabo de preparar as liqoes./ Lauo as
pratos'/ Almoqo./ Leva as cabritos a pastar./ Ajudo a mama a uarrer a quintal.! You ao poco]
You a machamba.
Texto B:Saio da escola.I 0 meu pai vem me buscar/ You para casa./ Tiro a fardamento e as
sandalias./ Preparo a meu lanche./ Como a /anche.! You para a casa de banho escovar as
dentes.! Lava as maos.I Facoa traba/ho de casa.! Assisto a te/ejomal.! Digo boa noite a todos./
Durmo.

- Texto C: Saio da escola.I Faeo os deveres de casa.l Lava as pane/as e os pratos./ Faco.o a/mo-
qo.! Ajudo a mama a buscar agua.! Procuro /enha.! Facoa jantar./ Faqoas deueres/ You brin-
car com as minhas amigas/ Vamos ao rio tamar banho./ Fazemos teuisoes.! Ajudo a mama na
machamba a semear mandioca, milho. mapira e outras coisas.

- Texto D: Saio da escola./ Ajudo a mama.! Estudo com as meus amigos.! Brinco com as meus
amigos./ Assisto te/evisao.! logo futebol.! Ensinamos as nossos irmaos.! Brincamos de ditados./
Fazemos desenhos bonitos.! Esctevemos pessoas, carras, casas, motas/Trabalho./ Durmo.
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b) Agora que ja tens a lista das frases de cada texto, campara as duas Iistas
para veres quais as sernelhancas e as diferencas entre as actividades dos
meninos do campo e da cidade.

Por exemplo:

Texto A

I. Saio da escala
2. Costumo preparar as licoes
3. Acabo de preparar as licoes

Texto B

I. Saio da escala
2. Tiro 0 fardamento
3. Preparo 0 lanche e como-o

Guia de correccao:

- Semelhaneas:
Meninos da cidade e do campo: Vao para a escola; Preparam as 1i~6es; Fazem trabalhos de
casa; Brincam; Lavam a loica/pratos.

- Diferencas:

Meninos do campo: Levam os cabritos a pastar; Ajudam a mama; Vao ao poco: vao a
machamba; Vao buscar agua: Vao procurar lenha; Vao ao rio tomar banho;

Meninos da cidade: Assistem televisao: [ogarn futebol; Preparam lanche; Vao a casa-de-banho
tomar banho.

2. Vamos agora ver que actividades os meninos do campo e da cidade praticam.

a) Com base na lista de actividades ql;le se segue, escolhe:

- aquelas que todos os meninos fazem;

- aquelas que so os meninos do campo podem fazer.

Lista Geral de Actividades

brincar, pilar, ir a caca, tomar banho, almocar, ir ao poco,
jogar futebol, procurar lenha, fazer TPC, ajudar a mama na
machamba, semear milho, pescar,lavar pratos, cozinhar, ca-
var latrina, ir ao mercado ...
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TODOS CAMPO

- Brincar - Ajudar a mama na machamba

- ... - ...

- ... - ...

b) Algumas das actividades que voces identificaram como sendo feitas par todos
ou somente pelos meninos do campo podem levantar duvidas e discussao.
Par exemplo:

- Sera que tanto os meninos da cidade como do campo vao "procurar
lenha" ou so os meninos do campo e que fazem isso?

- E "pilar"?
- E "ir ao poco"?

A turma pode realizar urn debate sobre as actividades que podem provo-
car discussao. Alguns meninos devem manifestar-se a favor de uma deter-
minada posicao, e outros contra.

c) Com base na mesma "Lista de Actividades", escreve dois textos. obede-
cendo ao seguinte:

• Urn texto deve ser proprio de urn menino do campo;

• Outro texto deve ser proprio de urn menino da cidade.

Para escreveres esses textos. e necessario fazer uma seleccao das activi-
dades proprias do campo ou da cidade, para alern daquelas que sao pratica-
das por ambos. Se quiseres, podes acrescentar outras actividades de que te
lembres. mesmo que nao estejam na lista.

"TOOOS OS OIAS FAZEMOS MUITAS COISAS... "
As rotinas diarias sao urn tema que pode ser amplamente explorado, para
desenvolver a cornpetencia linguistica e comunicativa dos alunos. Assirn,
para alern das actividades propostas nas seccoes anteriores. existem outras
possibilidades que 0 professor pode explorar. Nesta ultima seccao, apresen-
tamos algumas sugestoes.

I. A partir do relato de actividades sobre 0 que os alunos fazem antes de
salrern de casa. 0 professor pode aproveitar 0 momento para recordar as
regras de higiene estudadas em Ciencias Naturais e em Educacao Civica,
propondo 0 exercicio que se segue:
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• Pensa nas regras de higiene corporal que devemos praticar antes de
vir para a escola. Tu ja aprendeste essas regras em Ciencias Naturais e
mesmo em Educacao Civica. Em grupo vais:

• recordar com os teus colegas essas regras;

• identificar as regras que foram cumpridas pelos teus colegas que
relataram as suas actividades:

• identificar as regras que nao foram cumpridas.

2. 0 Diario e urn conteudo que os alunos cornecarn a aprender desde a 3a

c1asse. 0 tema "retinas diarias'' pode servir para se trabalhar e desenvol-
ver a aprendizagem que eles ja ten ham iniciado sobre 0 Diario. Para tal, 0

professor pode realizar actividades como as seguintes:

a) Escreve pelo menos 3 frases sobre 0 que fizeste ontem em cad a urn
dos periodos abaixo indicados. Nas frases nao te esquecas de dizer: 0

que fizeste, onde fizeste e com quem fizeste:

FrasesPerfodos ----------------~----------------------------~
. Das 7:00h as IO:OOh

Das ro.oon as 13:ooh

Das 13:00h as 16:00h

Das 16:00h as 19:00h

b) Junta as frases que escreveste e constroi urn texto sobre 0 que fizeste
ontem. Nao te esquecas de utilizar correctamente palavras ou ex-
press6es que permitem ligar as frases e estabelecer a sequencia das
accoes que praticaste.

c) 0 texto que acabaste de escrever e uma parte do teu Diario, que tu
proprio podes construir. Usa os conhecimentos da Educacao Visual e
faz urn pequeno caderno que sera 0 teu Diario. Podes ilustrar a capa
com urn desenho ou, se preferires, colar a tua fotografia.

1\

n
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NOTA: Esta actividade pode ser repetida sistematicamente. Para alern
do relato sobre os dias da semana, 0 professor pode, tarnbern, pedir
que os alunos escrevam sobre 0 que fazem ao fim-de-semana. A
partir desta actividade, 0 professor pode seleccionar alguns traba-
Ihos que serao incluidos numa exposicao sobre, por exemplo, "a
nossa turrna" ou "0 que n6s fazernos".

3. As "expressoes de lugar" sac muito usadas quando relatamos as activi-
dades que praticamos no dia a dia. E, portanto, importante que os alu-
nos aprendam a diversificar as expressoes destinadas a localizar no es-
pace as actividades que realizam. Para tal, 0 professor pode proporcio-
nar aos alunos exercicios como os que se seguem:

a) Rotativamente, 0 professor pede a dois alunos de cada vez que se
levantem. Um deles devera dizer uma frase sobre uma actividade do
seu dia a dia. 0 outro aluno fara uma pergunta ao colega para saber
onde e que a accao foi realizada.

Exemplo:

Um aluno: - Ontem, depois das aulas, joguei futebol
com os meus amigos.

Outro aluno: - ONDE e que jogaste futebol?

Resposta: - [oguei no quintal do meu vizinho.

b) Tomando ainda como objectivo 0 treino de expressoes de lugar, pode-
se realizar outras actividades com base no texto seguinte:

Quando volto da escola costumo ajudar a minha rnde a trabalhar.
Depois vou tomar banho e olmocat. Depois de almoqar, lavo os
pratos que estive a utilizar e arrumo dentro de cas a e depois, quan-
do acabo de trabalhar, digo a minha mae que ja acabei de troba-
lhar, vou brincar com os meus amigos e a minha mde me dispensa
e vou jogar a bola. Depois, quando acabo de jogar a bola volto
para casa, vou tomar banho e depois vou jantar. Depois de jantar,
vou dormir. Quando acordo, ajudo a minha mde e os meus irmaos
a varrer 0 quintal, lavar os pratos, varrer dentro de casa e depois
vou para a escola.

Aluno da sa classe da Provincia de Maputo (texto escrito, adaptado)
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• a professor pode pedir aos alunos que formulem perguntas para fra-
ses extraidas do texto, como por exemplo:

"Vou tomar banho"

R:
Onde e que tomas banho?

Torno banho na casa de banho.

Onde e que alrnocas?

Alrnoco no quintal.

"Depois de alrnocar ... "

R:

4. No capitulo IV vimos que no processo de aprendizagem de uma palavra
ha muitas coisas quese aprende, como por exemplo, a sua forma oral e
escrita, as suas propriedades sintacticas, etc. Nos exerdcios que a seguir
se propoe, os alunos VaG aplicar estes conhecimentos as cornbinacoes
das palavras ajudar e lavar com outras palavras, ou seja, VaG exercitar as
relacoes sintagrnaticas destes verbos, que estao relacionados com as ro-
tinas diarias.

4. I . Verbo ajudar

a) As frases que se seguem foram construidas por alguns meninos da 3a

c1asse. Sublinha as formas do verbo ajudar.

Ajudo a minha mae a varrer.

Ajudo a minha rnde, ajudo 0 meu pai, depois vou brincar.

Acordo, tomo banho ... ajudo a minha rnde a fazer limpeza da casa.

Quando vou para casa ajudo os meus avos.

Ajudo minhas irmas a lavar os pratos.

Costumo ajudar a minha tia a lavar pratos.

Ajudo minha tia a varrer dentro, lavar e outras coisas.

Estou a ajudar a levar agua e cozinhar.

b) Copia das frases todas as palavras e expressoes que respondem a per-
gunta: Quem e que os meninos ajudam?

Guia de.correccao:

A minha mae I 0 meu pai I os meus avos I as minhas irrnas I a minha tia
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c) Copia das frases todas as palavras e expressoes que respandem a
pergunta: as meninos ajudam a [azer a que?

Guia de correccao:

Varrer (dentro) / fazer limpeza / lavar (pratos) / levar agua / cozinhar

d) Usa as palavras e expressoes que copiaste nas alineas b) e c) e preenche
a seguinte quadro:

NamesVerbas

Guia de correccao:
Verbos Nomes

varrer (dentro) a minha mae.
fazer limpeza o meu pai

lavar (pratos) os meus avos

levar agua minhas irrnas

cozinhar a minha tia

e) Imagina outras accoes e outros nomes. e constroi frases usando a
verbo ajudar.

4.2. Verba lauar

a) As frases que se seguem, tarnbern foram produzidas par alguns rneni-
nos. Sublinha as formas do verbo lauar.

Aeordo. lauo a eara.
- Tirei as pratos. lauei.

- Depois eu lauei os copos.
- Depois de brinear uou me lauar.
- Depois de tomar cn« lauei a loica.

- Lauo esse arroz depois ponho.

- Aeordo de manhii. lauo a veranda. lauo a eara e as pratos.

- Foram lauar as dentes.
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b) Nas frases acima, faz um circulo (c:::» a volta das palavras que respon-
dem a pergunta 0 que se laua?

Guia de correccao:

A cara I os pratos I os copos I me I a loica I esse arroz I a varanda I os dentes

c) Usa as palavras que assinalaste na alfnea b) e preenche 0 seguinte
quadro.

,
Objectos Espacos da casa Alimentos Partes do corpo Todo 0 corpo

Guia de correccao:
Objectos Espacos da casa Alimentos Partes do corpo Todo 0 corpo

os pratos a varanda esse arroz a cara me
os copos os dentes

d) Escreve outros nomes de objectos, espacos da casa, alimentos e partes do
corpo que se podem lavar.

e) Escreve frases da tua irnaginacao usando 0 verba lauar, combinado com
os nomes que escreveste na alfnea d).
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B. JOGOS INFANTIS

"Brincor ejogar sempre tiueram uma func;ao fundamental no crescimento e desen-
uoluimento da crianca. Deuido ao seu caraeter sensono-rnotor e socializante, 0

jogo e. porque agradauel, 0 meio priuilegiado que a crianca encontra para apren-
der a agir com 0 seu corpo e relacionar-se com 0 mundo que a rodeia. Pelo jogo, a
crianca solicita e desenuolue todos os mecanismos biologicos disponiueis que lhe
permitem a sua existencia corporal, psiquica e social." (Prista et al. 1992: 5)

1. lntroducao

No processo de ensino-aprendizagem 0 jogo pode desempenhar rnultiplas fun-
coes. [ogando, as criancas desenvolvem as suas capacidades e habilidades
motoras e divertem-se, num ambiente que propicia a aproximacao entre elas e
o professor, reduzindo assim as barreiras emocionais (medo e receios na rela-
~ao com os colegas e com 0 professor) que muitas vezes limitam as possibili-
dades de aprendizagem. Alern disso, durante 0 jogo, os alunos desenvolvem 0

espirito de equipa e. em ambiente natural, encontram condicoes para comuni-
car com os outros, raciocinar e reflectir em busca da solucao dos problemas
que as situacoes do jogo irnpoern.

Uma vez que os jogos decorrem em contexto natural. as situacoes de co-
municacao que eles proporcionam podem e devem ser exploradas nas aulas de
Portugues, para desenvolver a capacidade de cornunicacao e a interiorizacao
das regras de estruturacao das frases e do discurso.

Apesar do reconhecido potencial que os jogos representam para a aprendi-
zagem. nas aulas de Portugues, pouco usa se faz deles. Contudo, os textos
orais e escritos produzidos por alunos de diversas provincias do pais revelam
que as criancas tern serias dificuldades em descrever rotinas. principalmente
quando estas dizem respeito a descricao de regras de jogos. Sendo 0 jogo uma
actividade que quase todos os alunos gostam de realizar e que esta sempre
presente na vida das criancas. 0 mais natural seria que ele fosse aproveitado na
escola. permitindo que a brincar se aprenda.

Na aula de Portugues, urn jogo ou brincadeira conhecida, para alern de
. tornar a aprendizagem mais agradavel e divertida. da a oportunidade de se usar

uma linguagem diferente. que e propria do jogo, a qual inclui, nao so 0 vocabu-
lario espedfico de cada jogo, como expressoes proprias para formular diferen-
tes actos de fala (pedidos. instrucoes, ordens, etc.) ou para exprimir senti men-
tos (tristeza e alegria ao perder ou ganhar, etc.).

Procurando demonstrar como e que os jogos podem ser explorados nas
aula de Portugues no Ensino Basico, 0 presente modulo e composto por duas
seccoes, nomeadamente:
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I. Descricao de rotinas de jogos. que resume alguns aspectos que devem
ser tom ados em conta;

2. Sugestao deurn conjunto de actividades de oralidade. leitura. escrita.
treino da gramatica e jogos de vocabulario, que se podem realizar to-
mando como base a descricao de rotinas de jogos.

2. Suqestoes de Actividades.

A descricao dos procedimentos ou rotinas de um jogo e um exercicio de
producao de discurso (oral ou escrito). que passa. normal mente. pela indi-
cacao dos seguintes aspectos:

a) Nome do jogo: chela, mata-mata. futebol. dona Rosa. etc.;

b) Tipo de jogo: individual ou em grupo, etc.;

c) Participantes: nurnero de pessoas que tomam parte no jogo e papel
que vao desempenhar;

d) Material utilizado: bola. pedrinhas. berlindes. corda, garrafa. tabulei-
roo papel, etc.;

e) Terreno/local onde decorre 0 jogo: ar livre. uma pequena cova no chao,
terreno plano. chao ou mesa. etc.;

f) Posi~ao inicial dos jogadores: a maneira como os jogadores se colo-
cam para dar inicio ao jogo;

g) Desenvolvimento do jogo: a maneira como 0 jogo se desenrola. apre-
sentada numa determinada sequencia 16gica que pode ser construlda
a partir de:

(i) Etapas ou fases do jogo - Arranjamos doze pedras. depois cava-
mos uma cova pequena. depois ... ;

(ii) Elementos importantes do jogo - joga-se com uma pedrinha e doze
pedrinhas ... ;

(iii) Regras principais - ate encher (. ..) e quando chegares ao mime-
ro faz de conta trinta ;

h) Fim do jogo (quando/como e que 0 jogo termina): 0 fim do jogo pode
ser marcado em funcao de:

(i) Tempo estabelecido para a duracao do jogo;

(ii) Numero maximo de pontos que 0 vencedor deve alcancar:

(iii) Cumprimento de todas as fases do jogo.
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As sugestoes de actividades que a seguir se apresentam foram elaboradas
tendo em conta as dificuldades identificadas nas descricoes de jogos, feitas
por alunos da sa classe. Nos seus textos, os alunos revelam dificuldades em
reconstituir as diferentes fases dos jogos e, quando apresentam as instrucoes,
nao conseguem manter, ao longo de todo 0 texto, a mesma forma para se
referirem ao(s) praticante(s) ou agente(s) do jogo. Alern disso, revelam limita-
coes no uso de palavras e expressoes que indicam a posicao dos jogadores no .
terreno ou a sequencia em que as accoes ocorrem.

Para permitir urn melhor enquadramento das sugestoes de actividades nos
principios metodol6gicos previstos pelo programa de Portugues no Ensino Basi-
co, os exercicios aqui apresentados propoern estrategias didacticas para a utiliza-
c;ao de descricoes dos jogos nas aulas de Portugues a nivel da oralidade, escrita,
vocabulario, grarnatica. integrando tarnbern rnaterias de outras disciplinas.

"Mata- Mata"

I. A introducao das actividades relacionadas com 0 tema "jogos infantis" pode
ser feita a partir da identificacao e descricao oral dos jogos de que os alunos
mais gostam, que pode culminar com 0 registo escrito de algumas descri-
coes de jogos feitas por eles, em res posta a perguntas como:

a) Quais sac os jogos ou brincadeiras de que tu e os teus amigos gostam
mais?

b) Explica como se realizam esses jogos.

2. As actividades de leitura e interpretacao que a seguir se apresentam pode-
rao ser realizadas na base dos textos produzidos pelos alunos durante a
descricao dos jogos de que mais gostam, valorizando-se, deste modo, 0

seu trabalho no processo de ensino-aprendizagem. A sua realizacao pode
ser feita individualmente ou em grupo.

a) Le 0 texto que se segue, em que urn aluno explica como se joga "Mata-
Mata".

Mata-Mata

Esse jogo comeqa assim: leuamos uma bola, depois ficamos duas pessoas.
Uma fica dum lado e outra do outro lado. A outra que estci a jogar fica no
meio. Aquela menina que esta deste lado comeqa a lanqar a bola para a
outra. Entao quando batemos a menina que est6: no meio a encher a garrafa
sai e entra outra.

Aluna da sa classe, Provincia da Zarnbezia (texto oral adaptado)
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b) "Mata-Mata" - Co

c) Assinala com (X)
das com 0 jogo "

• A pessoa que es

• Quando se bate
I'

II .' Quando se bate

• Quem perde vai

• Quem ganha fec

d) Com base na "Des
<;ao do jogo "Mat
que a seguir se apr

N

Tipo de jogo

Participantes

Material utilizado

Terrene/local onde decorre

Posicao inicial dos jogador

Desenvolvimento do jogo

Fimdo jogo

3. As actividades de inter
cao das inforrnacoes q
seguida, os alunos pod
do aspectos que 0 text
reza for realizado a par
podera permitir que es
seu primeiro trabalho.
que se pode realizar co

a) [unta-te a outros
que faltam no qua

-

,..- --
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mo e que achas que surgiu 0 nome deste jogo?

as frases que correspondem a situacoes relaciona-
Mata-Mata".

ta a jogar fica sentada a olhar. ( )

na menina que fica no meio, grita-se "Mortal". (

na menina que fica no meio, grita-se "Mata!". (

"nholar", ()

ha os olhos. (

cricao de jogos" atras fornecida, e usando a descri-
a-Mata", completa 0 quadro de descricao do jogo
esenta.

OME DO JOGO: "Mata-Mata"

ojogo

Quando se bate a menina que esta no meio.

Em grupo

es

pretacao permitiram a identificacao e sistematiza-
ue 0 texto "Mata-Mata" oferece sobre 0 jogo. De
erao ser levados a reelaborar 0 texto, acrescentan-
o inicial nao abordou. Se urn exerdcio desta natu-
tir de urn texto produzido pelos pr6prios alunos,
tes se apercebam e corrijam posslveis lacunas do
A seguir, apresentam-se exemplos de exerdcios
m este objectivo.

colegas e. em grupo, acrescentem as inforrnacoes
dro que preencheram na pergunta 2.d).
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b) Ainda em grupo, escrevam um texto que descreva como se joga "Mata-
- Mata", usando as inforrnacoes do quadro e aquelas que acrescentaram
em res posta a alinea a).

4. A partir da descricao de jogos, tarnbern se pode exercitar conteudos gra-
maticais. Com base nos textos "Mata-Mata", "D. Rosa" e "Cabra-Cega",
sugerem-se os seguintes exercicios sobre tipos e formas de frases:

a) Prepara varias frases com instrucoes que podem ser dadas durante 0

jogo "Mata-Mata".

b) Com base no texto "Cabra-Cega", inventa frases nos tipos e formas
indicados, conforme 0 exemplo:

Ii
I:

Exemplos:
Atira a bola com forca!

Nao fiques af!

D. Rosa!
E uma brincadeira que podem realizar qua-
tro ou seis pessoas. Uma pessoa escreue um
risco redondo.

Cabra-Cega

Leuamos garrafas e bola e comeqamos a
jogar. Sai um menino ou men ina, leva-
mos um lenco e amarramos aqui na cara.
Eaquele menino fica sozinho, e nos todos
ficamos aqui. Ele cornecc a procurar.
Quando agarra urn, ele sai. Eruiio, amar-
ramos aquele que ele agarrou.

Aluna da sa cia sse, Provincia de Cabo Delgado
(texto oral adaptado)

II

Frase declarativa, forma afirmativa
I Uma pessoa escreue um risco redondo. I

Frase imperativa, forma negativa
I Nao escreuas nenhum risco!

Frase interrogativa, forma afirmativa
I Quantas pessoas fazem este jogo?

Frase imperativa, forma afirmativa
1

Frase declarativa, forma negativa
1 _

Frase interrogativa, forma afirmativa
I .

Frase exclamativa, forma afirmativa
1 -
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SugesUio de res posta:

Frase imperativa. forma afirmativa: Leuem as garrafas e a bola!

Frase declarativa, forma negativa: Nao leuamos 0 lenqo.

Frase interrogativa. forma afirmativa: Quem fica sozinho7

Frase exclarnativa, forma afirmativa: Agarrei-te!

c) Completa 0 quadro abaixo, usando frases imperativas na forma afirmati-
va e negativa, a partir dos verbos sublinhados nas frases extraidas do
texto "Mata-Mata",

Frase Declarativa Frase Imperativa

Essejogo come~a assim: levamos uma I - Afirmativa / I interlocutor
bola. depois ficamos duas pessoas. - Leva a bola.

2 - Afirmativa / varies interlocutores
- Levem a bola!

3 - Negativa / I interlocutor
- Nao leves a bola!

4 - Negativa / varies interlocutores
- Nao levem a bola!

Frase Declarativa Frase Imperativa

Uma fica dum lado e outra do outro lado. I - Afirmativa / I interlocutor

A outra que esta a jogar fica no meio. 2 - Afirmativa / varies interlocutores

3 - Negativa / I interlocutor

4 - Negativa / varies interlocutores

Aque/a menina que esta deste lado comeeo I - Afirmativa / I interlocutor

a lancar a bola para a outra. Entao quan- 2 - Afirmativa / varies interlocutores
do batemos a menina que estd no meio a 3 - Negativa / I interlocutor
encher a garrafa. eta sai e entra outra. 4 - Negativa / varies interlocutores

Guia de correccao:
"... fica no meio. " "... ela sai."

I. Fica no meio! I. Sail

2. FiqiJem no meio! 2. Saiam!

3. Nao fiques no meio! 3. Nao saias!

4. Nao fiquem no meio! 4. Nao saiam!
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"VAMOS JOGAR"

I. A realizacao de jogos permite que os alunos usem a lingua portuguesa em
situacao real. as exercicios que a seguir se apresentam sao exemplo de activi-
dades que se pode realizar na aula com 0 objectivo de levar os alunos a comu-
nicar de forma natural.

a) as alunos organizam-se para realizarem um jogo a sua escolha. Em cada
jogo devem existir dois ou tres "fiscais" que vao tentar registar todas as
frases que forem ditas pelos jogadores, desde 0 inicio ate ao fim.

b) Depois do jogo, os jogadores juntam-se aos "fiscais" e fazem, primeiro
oral mente e depois por escrito, a reconstituicao do jogo, indicando:

• Como comecou 0 jogo?

• Quantos jogadores participaram?

• Que material usaram?

• Para que serve 0 material usado?

• a que se fez durante 0 jogo?

• Enquanto jogavam, 0 que e que disseram os jogadores?

• Quando e que alguern sai do campo?

• Como termina 0 jogo?

Ao realizar este exercicio, os alunos retomaram as actividades por si
realizadas e fizeram 0 registo escrito da sua propria fala.

2. as alunos poderao ser levados a classificar as frases que construiram, tendo
em conta a intencao de cornunicacao, A vantagem da realizacao deste tipo
de exercicios a partir das frases dos proprios alunos e a possibilidade de eles
descobrirem que as palavras, as frases, as estruturas ... que se aprendem na
aula de Portugues fazem parte da comunicacao no seu dia a dia.

a) Das frases e expressoes que os jogadores disseram durante 0 jogo,
apresentem aquelas que indicam:

• Um pedido;

• Uma ordem;

• Uma expressao de alegria;

• Uma expressao de tristeza;

• Uma negacao.
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Caso nao ten ham construido nenhuma frase que corresponda a algumas
das alternativas indicadas, entao inventem novas frases para completar 0

exerdcio.

3. A ilustracao e uma actividade ludica que permite combinar a linguagem
nao verbal com a linguagem verbal. Depois da realizacao de varies exerci-
cios de oralidade, de escrita e de grarnatica. pode-se proporcionar aos
alunos a possibilidade de retomarem 0 que fizeram e transformar alguns
momentos em imagem, at raves de exerdcios do tipo:

a) Num desenho, representa 0 melhor momento do jogo em que partici-
paste como jogador ou como "fiscal".

b) Em forma de legenda do desenho, escreve algumas frases que mos-
trem 0 que sentiste no momento do jogo que representaste atraves
do desenho.

"JOGO DE PEDRAS" E "NECA"

I. Como ja se fez referencia no capitulo III deste livre, a reescrita de frases e
de textos e um tipo de exercicio que permite 0 treino de estruturas gra-
maticais ja aprendidas, com vista a que os alunos as consolidem. Com
este objective, podem realizar-se, a partir da descricao de rotinas de jo-
gos, exercicios como os que a seguir se apresentam.

a) Le com atencao os textos "[ogo de pedras'' e "Neca". que a seguir se
apresentam.

Jogo de Pedras

Arranjamos doze pedras, depois cavamos uma cova pequena. Depois me-
temos aquelas pedras, depois arranjamos ... pode ser um limao, metemos,
pegamos. Depois se uma pessoa disse: -Ptimeiro! Primeiro!» depois outra
diz: «Segundo'» Aquela pessoa que disse «pritneiro» e que vai comeqar a
jogar. Depois joga, quando acabar aquelas pedras todas, uai para a casa
dois. Depois, na casa do is, tira duas pedras, depois de acabar de tirar as
duas pedras, tire da casa ires. Na casa tres, tira tris pedras ate acabar.
Depois na casa quatro tambem Ura, na cas a cinco tambem, ate a cas a
doze.

Aluno da sa classe, Provincia de Maputo (texto oral adaptado)
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Neca

Ptimeiro, fazemos quadradinhos, da cas a um Q casa oito. Depois joga-
mos. Se formos quatro, estamos a nos esco/her dois a dois. Levamos pedri-
niios, jogamos com etas, atiramos para a casa um e depois saltamos para
a cas a ties, quatro, cinco, seis ate oito. Vo/tamos, /evamos a pedrinha,
depois atiramos para a cas a dois, depois saltamos e assim sucessivamen-
te ate acabar.

Aluna da sa classe, Cidade de Maputo (texto oral adaptado)

b) Como ja deves ter percebido, estes jogos foram descritos par dais
meninos. Tu e as teus colegas ja conhecem as dais jogos. Como po-
des ver, para descrever as diferentes fases do jogo, eles repetiram muitas
vezes as mesmas palavras, a que tira a beleza dos textos.

Ajuda-os a melhorar as textos. Substitui as palavras au expressoes
neles sublinhadas par algumas das seguintes palavras e expressoes:

em primeiro /ugar/ em segundo /ugar/ em seguida/ a seguit! segui-
damente/ antes del novamente/ depois del depots disso! depots de
tudo isso! por fim/ fina/mente/ a terminar.

Tenta nao repetir as mesmas palavras.

Guia de correccao:

logo de Pedras Neca

Arranjamos doze pedras, em seguida. cavamos Primeiro. fazemos quadradinhos. da casa um

uma cova pequena. Depois disso. metemos a casa oito. Em seguida jogamos. Se form os

aquelas pedras, a seguir. arranjamos ... pode ser quatro. estamos a nos escolher dois a dois. Le-
um /imao. metemos. pegamos. Depois de tudo vamos pedrinhas. jogamos com elas. atiramos
@ se uma pessoa disse: "Primeiro! Primeuo!» para a casa um e a seguir saltamos para a
antes da outra que diz: "Segundo!» aquela pes- cosa tres. quatro. cinco. seis ate oito. Volta-
soa que disse "primeiro» e que vai comeqar a mos levamos a pedrinha. depois disso aUra-
jogar. joga. Quando acabar aquelas pedras to- mos para a casa dois. novamente saltamos e
das. vai para a casa dois. Depois. na casa dois, assim sucessivamente ate acabar.
tira duas pedras. de seguida. lira da casa tres.
Na casa tres, tira tres pedras ate acabar. Segui-
damente. na casa quatro tambem tira. na casa
cinco tambem. ate a casa doze.



- "[ogarnos ao "[ogo de Pedras"."

/ali no quintal! -

/durante todo 0 dial -

Icom os nossos amigos/ -

r:
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2. Produzindo frases relacionadas com jogos, os alunos podem exercitar a
construcao de frases simples e 0 seu alargamento, usando complementos
e recorrendo a construcao de frases complexas para ligar varias ideias. Os
exemplos de exerdcios que se seguem procuram ilustrar este objectivo.

a) Escreve de novo a Frase comecando conforme 0 indicado. Segue 0 exem-
plo:

- "Arranjamos doze pedras."

/A Maria e 0 Loforte/ - A Maria e 0 Loforte arranjam doze pedras.

(fu/ - Tu arranjas doze pedras.

- "Fazernos quadradinhos."

/Os teus amigos/ - ...

Noces/ - ...

/A malta/ - ...

(fu/ - ...

b) Escreve de novo as frases, acrescentando de cada vez que as escreves
as expressoes indicadas. Faz como no exemplo:

- "[ogarnos."

/ontem/

/a "Neca'?

/durante toda a tarde/

- Ontemjogamos.

- Ontem jogamos iJ. "Neca."

- Oiuem jogamos iJ. "Neca" durante toda a tarde.

- "Brincarnos."

/ao jogo das "Pedrinhas"/-

/todos os dias/ -

/a tarde/-

/com a Ritinha e 0 Mussa/ -
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c) Escreve de novo a frase acrescentando as ideias indicadas, como no
exemplo:

- "Ontern nao jogarnos"

/porque as velhos nao deixaraml
- Ontem ndo jog6.mos porque as velhos ndo deixaram.

/urna vez que tinhamos de estudar/

- Ontem ndo jog6.mos porque as velhos ndo deixaram uma vez que
tinhamos de estudar.

- "0 jogo das pedras e uma brincadeira muito simples"

/porque e facil encontrar pedrinhasl -

/para jogar com as nossos arnigos/ -

te assim brincamos todo a dial -

/sern precisarmos de sair de casal -

"JOGO DAS ORDENS E PERGUNTAS"

A partir de jogos conhecidos pelos alunos, pode-se criar outros jogos orien-
tados para a pratica de estruturas gramaticais. as exercicios que se seguem
sao exemplo disso.

Sabias que tu e as teus colegas podem inventar jogos? Experimentem.
Podem chamar a esta brincadeira logo das ordens e perguntas, inventado a
partir de outros jogos que voces ja conhecem. Facarn assim:

a) Aos pares, escrevam, num papelinho, uma indicacao para alguern fa-
zer uma pergunta au dar uma ordem, como se mostra nos exemplos
apresentados a seguir, construfdos a partir do jogo "Mata-Mata."

a) b) c)

D6. uma ordem
(encher a garrafa)

Faz uma pergunta
(inicio do jogo)

Faz um pedido
(nao atirar a bola)

d)
Faz um pedido

(para entrares no jogo com urn amigo)
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b) Coloquem 0 papelinho numa caixa. Misturem bem todos os
papelinhos e 0 jogo corneca.

c) Um aluno tira um papelinho e diz uma Frase que corresponda ao
que nele se pede (ver exemplo abaixo). Ganha quem conseguir cons-
truir mais frases sem demora.

POt exemplo:

b) c)a)
. Judite. enche a

garrafa!
-Joana. ndo atires a

bola para a Ana!
-Quem comeqa? au

-Quemeo 1°?

d)

- Eu e a Cassimo
podemos jogar?

"CHElA"

I. Completar frases ou pequenos textos que falem das situacoes descritas no
texto lido e um exerdcio que contribui para que. por um lado, os alunos
consolidem a cornpreensao do texto e. por outro, exercitem as estruturas
gramaticais presentes nas frases ou texto preparado pelo professor. as exem-
plos que se seguem procuram ilustrar este tipo de exerdcios.

a) Presta atencao ao seguinte texto que descreve um jogo.

Cheia

Sao duas pessoas a nholarem. Entao eu digo: "Dez! Cem!" Uma
pessoa conta ate cinquenta. Uma pessoa nhola para essa pessoa.
Enuio quando mortar, eta nhola para outra pessoa. Leva as mdos
e atira assim.

Aluno da 3a classe. provincia de Maputo (texto oral adaptado)

b) Completa 0 texto que se segue a partir das ideias do texto, usando as
seguintes palavras: "Dez! Cem! ". dois, cheia. iris. cinquenta.
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o texto descreve um jogo que se chama . Nele
participam jogadores. ficam de
service a atirar a bola e contam ate , enquanto
um joga, gritando ------

2. Nas suas brincadeiras, as criancas usam algumas palavras que sac pr6-
prias dos jogos. A explicacao do significado dessas palavras podera ser
conseguida atraves de exemplos que levem ao significado de acordo com
o contexto. Por exemplo, a palavra nholar, dependendo do jogo, po de ter
varies significados, como: atirar a bola (em jogos como "Mata-Mata",
"Cheia"): ficar de olhos fechados enquanto outros se escondem (no jogo
das "Escondidas"), etc.

Os exerdcios que se seguem sac exemplos de actividades que se pode
realizar para levar as criancas a explicarem as palavras que usam.

a) 0 que significam as palavras nholar e mortar que se usam no jogo
"Mata-Mata"?

b) Substitui as palavras sublinhadas no texto do aluno por outras com
o mesmo significado.

Texto do aluno Texto transformado

"Sao duas pessoas a nholarem. Entao eu Sac duas pessoas a . Entao
digo: "Dez! Cem!" Uma pessoa conta ate eu digo: "Dez! Cem!" Uma pessoa conta
cinquenta. Uma pessoa nhola para essa ate cinquenta. Uma pessoa para
pessoa. Entiio, quando mortar, ela nhola essa pessoa. Entao, quando ela
para outra pessoa. Leva as mdos e atira para outra pessoa. Leva as rnaos
assim. " e atira assim.

Guia de correccao:

a) "Nholar" - atirar a bola "Mortar" - bater com a bola

b) Sao duas pessoas a atirarem a bola. Entao eu digo: "Dez! Cem!" Uma pessoa conta ate
cinquenta. Uma pessoa atira a bola contra essa pessoa. Entao, quando Ihe baterem com a
bola ela atira a bola para outra pessoa. leva as rnaos e atira assim.
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3. Usando os conhecimentos que tens sobre as regras do jogo "Cheia",
escreve de novo 0 texto, completando as partes que faltam.

Nota:
Este exercicio devera servir para melhorar 0 texto "Chela" que se apresenta
muito pobre em termos de descricao dos procedimentos do jogo.

"ARVORE DE PAlAVRAS"

Retomando 0 que foi apresentado no capitulo IV deste livro, neste conjunto
de actividades sugerem-se exercicios orientados para a identificacao de pa-
lavras do mesmo campo semantico. que depois SaD usadas para construir
frases e pequenos textos. Este tipo de exercicios pode ser realizado no sen-
tido inverso, isto e, a partir de um texto, os alunos identificam as palavras
relacionadas com 0 tema abordado. 0 principal objectivo destes exercicios
eo alargamento do vocabulario dos alunos.

I. Sabias que a partir de uma palavra podes construir uma arvore com mui-
tos ramos? Vamos fazer uma brincadeira a partir da palavra jogo.

a) Em grupos ou aos pares, escrevam, no meio de uma folha branca a
palavrajogo.

Por exemplo:

b) Qual e a primeira palavra que vos vem a cabeca como sendo relacio-
nada com a palavrajogo? Escrevam essa palavra na folha e liguem-na
a primeira.

Por exemplo, pode-se pensar no nome de um jogo:

Futebol
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c) Continuem 0 exerdcio, acrescentando novas palavras que estejam
relacionadas com um jogo.

Por exemplo, se tivessem decidido procurar palavras relacionadas com
a palavra futebol, a arvore poderia ficar assim:

7cooa Mata~

Futebol

Equipamento Participantes

Camisolas Treinadores

Calcoes [ogadores

Meias Guarda-redes

Botas Defesas

d) Escolham um ramo da arvore com as palavras que prepararam e escre-
yam um pequeno texto. Sublinhem as palavras que tiraram da arvore.

Por exemplo: As equipas de Futebol precisam de um equipamento com-
posta por camisolas, cal~6es, meias e botas para fazerem um bom jogo.

2. Com base no modelo de arvore construfda a partir do jogo "Futebol",
facarn 0 mesmo para os jogos "Chela" e "Mata".
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"D. ROSA"
I. Na descricao de jogos, por vezes, fica dificil saber, dentre os jogadores,

quem faz 0 que. Os exercicios que se seguem podem ajudar os alunos a
clarificar este aspecto, se forem realizados depois da leitura, ou da audi-
~ao da descricao. ou do relato de um jogo.

a) Le com atencao 0 texto "Dona Rosa".

Dona Rosa

E uma brincadeira que podem realizar quatro ou seis pessoas. Uma pes-
soa escreue um risco redondo e 05 outros combinam a letra que viio esco-
lher. Vem a cantar: «Bom dia, D. Rosa, chega ca!», D. Rosa responde: «0
que e que tu auetesi». E respondem: «Queremos um {ruto que comeqa por
"tn"!». A D. Rosa uai adiuinhar um {ruto. Se ela ndo acertar, ou niio
conseguir, eles uao'uoltar a correr. Se a D. Rosa acertar, uai escolher uma
pessoa para {icar com ela e assim sucessiuamente.

Aluna da sa c1asse. Provincia de Maputo (texto oral adaptado)

b) As frases que se seguem representam as varias fases do jogo "Dona
Rosa". Nos quadradinhos, assinala com DR as accoes praticadas pela
Dona Rosa e assinala com O}aquelas que sac praticadas pelos outros
jogadores.

o Escreve um risco redondo.

o Combinam a letra que vao escolher.
o Cantam: "Born dia Dona Rosa, chega ca" enquanto se aproximam

da O. Rosa.
o Pergunta ao grupo: "0 que e que tu queres?".

o Respondem que querem um fruto que comece "rn" ou outra letra
qualquer.

o Oiz 0 nome de um fruto que comece pela letra escolhida pelos
outros jogadores.

o Se a D. Rosa nao acertar voltam a correr.
o Se acertar escolhe outra pessoa.

2. Como se viu no capitulo III deste livro, os exerclcios de transforrnacao de
frases fazem parte de um conjunto de actividade que podem ajudar os alu-
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nos a interiorizarem as regras gramaticais. A seguir, apresentam-se alguns
exercicios de transforrnacao do discurso directo para 0 discurso indirecto.

a) Em grupo, prestem atencao as seguintes frases, construidas a partir
do texto "D. Rosa":

• A D. Rosa perguntou aos outros jogadores: "0 que e que voces
querem?"

• Os jogadores responderam: "Nos queremos um fruto que comece
pela letra "rn".

• A D. Rosa exclamou: "Harrill! Voces querem uma manga!"

b) Escrevam de novo as frases acima, no discurso indirecto.

c) Sublinhem as palavras que mudaram na transforrnacao de um discur-
so para 0 outro.

Guia de correccao:

b) e c)

• A D. Rosa perguntou aos outros jogadores 0 que e que eles gueriam.

• Os jogadores responderam ~ eles gueriam um fruto que comes;asse pel a letra "rn".

• A D. Rosa exclamou ~ eles gueriam uma manga.

3. Na aula de Portugues, a partir de jogos, pode-se fazer a abordagem de mate-
rias de diferentes areas como, por exemplo, Ciencias Naturais (cereais e
legumes, anima is, plantas), Ciencias Sociais (meios de transporte, cidades,
paises ou rios). Por exemplo, fazendo uma adaptacao do jogo "D. Rosa",
pode-se realizar exercicios como os que se seguem:

a) Cada grupo escolhe um dos seguintes temas:

• Cereais;

• Legumes;

• Cidades;

• Parses:

• Rios;

• Meios de transporte;

• Animais;

• Plantas.

b) Facarn um jogo igual ao jogo "D. Rosa", mas, em vez de pedir nome de
frutos, pecarn nomes de cereais, legumes, meios de transporte, etc.,
conforme 0 tema que escolheram.
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Por exemplo:

- «0 que e que tu queresl»

«Queremos um nome de cereal que comece par "c".»

- «Arroz!»

Nota:

as alunos de todo 0 pais ja realizam um jogo escrito, de alguma forma
parecido com este, chamado "Nornes-Terras". A funcao do jogo oral e exer-
citar os alunos para uma identificacao rapida das palavras pedidas.

"CHElA"
Ja reparaste que, ao descrever um jogo, e sempre preciso referir os partici-
pantes?

Existem varias formas para referir os participantes durante 0 jogo. No
quadro que a seguir se apresenta encontram-se alguns exemplos:

Forma de referir os participantes Exemplos tirados de textos produzidos por
alunos

- Uso do "se" indeterrninado - Joga·~ com uma pedrinha ...

- Usa de "voce" - ... voce chega na casa doze ...

- Uso da 2a pessoa do singular "tu" - Depois tu bates ...

- Uso da 3a pessoa do plural do - Quando chegam na casa doze. ;ogam ...
verbo, sem sujeito expresso

Usa da I a pessaa do plural do verba - logamos com uma pedrinha ...
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Ao descrever um jogo deve-se fazer a escolha de uma destas formas e
usar sempre a mesma, do prindpio ate ao fim da descricao.

I. No text a que a seguir se apresenta, a aluna usou muitas formas diferen-
tes para referir o(s) participante(s).

a) Le a texto e presta atencao aos verbos sublinhados.

Cheia
Brinca-se no areal, arran;am-se garrafas ate encher essas garrafas e quando
chegamos ao tiumero faz de conta trinta, quando chegares ao numeto
trinta, ganhaste. Quando encheres tambetn trinta garrafas, ganhaste.

Aluna da sa classe, Cidade de Maputo. (texto oral adaptado)

b) Liga com setas (...•) as verbos extraidos do texto a forma como a aluna
referiu as participantes. Repara que pode haver varies verbos ligados
a mesma forma de referir as participantes.

Verbo Forma de referir os participantes

Brinca-se
arranjam-se
chegamos
ganhaste
encheres
ganhaste

- I a pessoa do plural "nos"
- "se" indeterminado

"uoce"
- 2a pessoa do singular "tu"

Guia de correccao:

Verbo Forma de referir os participantes

Brinca-se -===:: - Ia pessoa do plural "nos"
arranjam-se ====== -----------

- ..se" indeterminado
chegamos - "voce"
ganhaste :::=========-~ 2a pessoa do singular "tu"
encheres
ganhaste
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3. Escreve de novo todo a texto, usando primeiro a se indeterminado e de-
pais a I a pessoa do plural do verba. Nos novas textos, deves usar a mes-
ma forma para te referires aos participantes.

• Podes cornecar a primeiro texto assim:

- Brinca-se no areal, .

• 0 <segundo texto corneca da seguinte forma:

- N6s brincamos no areal, .

Guia de correccao:

Brinca-se no areal. arranjam-se garrafas ate en-
cher essas garrafas e quando se chega ao mime-
ro faz de conta trinta. quando se chega ao rni-
mero trinta. ganha-se.

Quando se enche tambem trinta garrafas. gg:.
nha-se.

Nos brincamos no areal, arranjamos gtura-
fas ate encher essas garrafas e quando chega-
mos ao mimero [a: de conta trinta. quando
chegamos ao numero trinta. ganhamos. Quan-
do enchemos tambem trinta garraias, ganha-
mos.
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