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Vínculos timorenses 

Praia presa, adiantada 

no mar, no longe, no círculo 

de coral que o mar represa. 

Praia futura invocada. 

 

Timor ressurge das águas, 

praia futura invocada. 

 

Molho o meu sangue na alma 

da bandeira que mais prezo, 

porque tenho nela a voz 

da minha candeia acesa. 

 

Sou transparente ao luar 

da minha candeia acesa. 

 

Senhor da terra, das águas, 

do ar e dos milheirais. 

Senhor Mãe e Senhor Pai, 

dai-me um desejo profundo. 

 

Que eu seja senhor de mim! 

Dai-me um desejo profundo. 

 

De monte a monte, o meu grito 

soa, soa, como voz 

de um eco do infinito 

ecoando em todos nós. 

 

Timor cresce como um grito 

ecoando em todos nós. 

 

«A BOCA EMUDECE, A VOZ APAGA-SE» 

  

 in Ruy Cinatti, Um Cancioneiro Para 

Timor, Editorial Presença, Lisboa, 1996 
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Resumo 
 

Os materiais didáticos, enquanto produtos de orientações programáticas e 

pedagógicas são o reflexo mais direto da forma como o processo de ensino-

aprendizagem da língua é pensado e concretizado. Deste modo, o objetivo desta tese é 

partir de uma abordagem de ensino do PLNM, considerada adequada ao caso de 

Timor, designadamente a abordagem comunicativa baseada em tarefas, tal como foi 

concebida por David Nunan (2004). Pretende-se traçar, com base nela, princípios para 

a elaboração e avaliação de materiais didáticos usados no âmbito da formação de 

professores timorenses em Timor-Leste, dando-se um enfoque particular ao modo 

como os materiais refletem o treino da competência gramatical. A ênfase dada a esta 

competência explica-se pelo facto de se tratar daquela que os formandos timorenses 

adultos mostram mais dificuldades em desenvolver. Contudo, importa referir que, 

nesta tese, a competência gramatical é sempre perspetivada de um ponto de vista 

holístico, isto é, enquanto competência cujo treino deve ocorrer numa dinâmica de 

integração de significados, formas, estruturas e funções, ao serviço do 

desenvolvimento de uma competência comunicativa. 

Com base no quadro teórico apresentado nesta dissertação, são avaliados e 

analisados três grupos de materiais didáticos referentes a fases distintas dos projetos 

de implementação da língua portuguesa em Timor-Leste, que se desenrolaram no 

âmbito de um protocolo de cooperação entre Portugal e Timor-Leste. À luz dos 

critérios e princípios perfilhados para a produção de materiais didáticos, traça-se uma 

linha evolutiva dos materiais avaliados e são apresentadas propostas para a 

reformulação e aperfeiçoamento dos mesmos. 

 
Palavras-chave: PLE, PL2, Timor-Leste, abordagem comunicativa vs abordagem 

gramatical, abordagem baseada em tarefas, competência gramatical e comunicativa, 

materiais didáticos 
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Abstract 
 
 

Didactic materials, as products of syllabi’s and pedagogic guidelines, are the most 

direct reflex of the way the teaching and learning process is conceived and applied. 

Therefore, this dissertation’s main goal is to focus on a second and foreign language 

teaching approach which suits East Timor’s context, namely the communicative Task 

Based Approach, as it was conceived by David Nunan (2004). The aim is to derive, from 

this approach, principles to produce and assess didactic materials to be used in the 

training of Timorese teachers in East Timor, giving particular emphasis on how the 

materials reflect the training of grammatical competence. The focus given to this 

competence comes from the fact that this is the one which is most difficult to develop 

in adult Timorese trainees. Notwithstanding, it is important to refer that, in this thesis, 

the grammatical competence is always focused from a holistic point of view, that is to 

say, as a competence whose training must occur in a dynamics that integrates 

meaning, form, structure and function in order to develop a communicative 

competence.  

On the basis of the theoretical framework presented in this dissertation, three 

groups of didactic materials concerning three distinct phases of the Portuguese 

Language implementation projects, which took place due to a cooperation protocol 

between Portugal and East Timor, are analyzed and assessed. In the light of the criteria 

and principles held in this work for the production of didactic materials, we draw an 

evolutionary line of the assessed materials and put forward proposals in order to 

reformulate and improve these same materials. 

 
Keywords: Portuguese as a Foreign Language, Portuguese as a Second Language, East 

Timor, communicative approach vs grammatical approach, task based approach, 

communicative and grammatical competence, didactic materials 
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0. Introdução 
 

 

A fim de se tomarem decisões conscientes e relevantes na área da Didática do 

Português em Timor-Leste, no que à conceção de currículos, de planos de 

estudo/formação, de programas disciplinares e da criação de materiais didáticos diz 

respeito, é necessário clarificar o papel e o uso reservados atualmente à língua 

portuguesa na República Democrática de Timor-Leste. 

Não cabe no âmbito desta dissertação proceder a uma descrição exaustiva da 

realidade linguística em Timor-Leste, marcada pelo multilinguismo e pela poliglossia, 

nem da história da presença do Português em Timor-Leste. Contudo, importa referir 

que as línguas atualmente em uso se dividem, de acordo com a documentação oficial e 

os textos de investigação linguística, em três grupos: o das línguas nacionais, o das 

línguas oficiais e o das línguas de trabalho.  

De acordo com dados da página de Internet Ethnologue.com, existem em Timor- 

Leste 18 línguas nacionais vivas e um pidgin já extinto1, que correspondem às línguas 

maternas dos diferentes grupos etnolinguísticos de Timor. Este conjunto de línguas 

procede de duas grandes famílias, a austronésia e a papua. Porém, os estudos 

linguísticos realizados nesta área não são consensuais e os números variam, segundo a 

                                                             
1 Como línguas nacionais temos Adabe, Baikeno, Bunak, Fataluku, Galolen, Habu, Idaté, Kairui –Midiki, Kemak, 

Lakalei, Makasae, Maku’a, Mambae, Nauete, Tétum Díli, Tétum, Tukudede e Waima’a) e um pidgin já extinto. 
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fonte, entre as 10 e as 32 línguas locais, incluindo as variações dialetais. Geoffrey Hull, 

ao descrever a situação linguística de Timor em 1975, ressalta que o país era único do 

ponto de vista linguístico, com quinze línguas indígenas, a maioria das quais 

puramente timorenses (ou seja, não faladas na Indonésia), tendo-se ramificado 

algumas delas em múltiplos dialectos locais (Hull, 2001: 31). 

O décimo terceiro artigo da Constituição da RDTL (2002: 14) consagra o tétum-

praça2 e o português como línguas oficiais. O tétum-praça concretiza, deste modo, 

uma multiplicidade de funções sociolinguísticas. Para além de ser língua oficial, é 

também uma das muitas línguas nacionais do país, sendo a língua materna de uma 

percentagem considerável da população timorense. Enquanto línguas oficiais, o 

português e o tétum-praça desempenham a função de línguas de instrução escolar e 

da administração pública. Todavia, ao contrário do que sucede nos PALOP, é o tétum-

praça, e não o português, que assume o papel de língua franca entre os diversos 

grupos etnolinguísticos do país, pelo que é compreendido e falado pela esmagadora 

maioria da população (cf. LOURENÇO, 2009: 9). Relativamente à percentagem de 

timorenses que dominam a língua portuguesa, os números não são precisos. Hanna 

Batoréo refere que a Língua Portuguesa, uma das duas línguas oficiais de Timor 

independente, é falada por apenas cerca de 5% dos timorenses, num enquadramento 

linguístico extremamente diversificado (BATORÉO, 2009: 1). No documento oficial do 

Governo da RDTL, Timor-Leste. Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030, na 

secção dedicada ao ensino e formação, refere-se a reduzida qualidade do ensino 

básico e secundário, apontando como algumas das principais dificuldades e desafios a 

inadequação dos currículos, a baixa qualificação dos professores e a carência de 

fluência nas línguas oficiais de instrução (Governo da RDTL, 2011: 24). Dado que a 

presença da língua portuguesa se circunscreve, no âmbito dos falantes timorenses, à 

administração pública, ao seu uso diplomático nas relações entre Timor e os outros 

membros da CPLP, e ao ensino em situação de sala de aula, podemos facilmente inferir 

                                                             
2 De acordo com Geoffrey Hull (2003), existem quatro variedades de tétum. O tétum-praça (também conhecido 

como tétum-Díli ou tétum-Bidau), que se disseminou pela parte leste da ilha de Timor a partir do século XVIII, terá 
sido inicialmente um pidgin que se transformou em crioulo de base lexical essencialmente portuguesa com cerca de 
60 a 80% de lusismos. O tétum-terik, falado no sudeste de Timor, e o tétum-belo, falado nas regiões fronteiriças de 
Timor Ocidental (território indonésio) são variantes mais arcaicas e menos híbridas, mantendo uma grande 
percentagem de vocábulos nativos. Por último, temos o tétum ocidental, que inicialmente coincidia com o tétum-
belo, assumindo posteriormente características diferenciadoras. Esta variedade é falada no distrito indonésio de 
Belu, em Timor Ocidental e manteve-se imune a influências portuguesas. 
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que o número de timorenses falantes de português em Timor-Leste é bastante 

reduzido. No contexto do ensino e formação de professores, funcionários da 

administração pública e demais elementos da comunidade, a maioria dos formandos 

conseguia atingir capacidades comunicativas básicas, sendo porém, poucos os que 

alcançavam um conhecimento desenvolvido da língua, quer a nível de capacidade 

comunicativa, quer de correção formal da mesma. Acresce que falta de contacto com o 

português, fora de sala de aula, bem como intervalos longos entre formações 

facilmente geravam situações de regressão no domínio da língua. 

 No artigo 159º da Constituição da RDTL, o indonésio e o inglês encontram-se 

firmadas como línguas de trabalho em uso na administração pública a par das línguas 

oficiais, enquanto tal se mostrar necessário (2002: 63). Entre 1975 e 1999 a 

escolarização dos timorenses foi feita essencialmente em indonésio, a língua do novo 

ocupante, continuando a mesma a manter uma forte presença nas escolas após o 

início do processo de independência do país em 1999. Um observador presencial e 

atento da realidade timorense facilmente se apercebe da forte presença que a língua 

mantém no país, não apenas como língua de trabalho, mas também como língua de 

acesso à informação e à cultura nas suas mais variadas formas de consumo (musical, 

televisivo, etc…). O inglês também parece assumir este papel, embora com um peso 

menos preponderante, por enquanto. 

O propósito desta dissertação é fornecer critérios e princípios para a análise e 

produção de materiais didáticos que se destinam a um grupo bastante específico de 

aprendentes: professores em exercício ou futuros professores timorenses a frequentar 

formação em língua portuguesa em níveis de iniciação (A1/A2). Trata-se de um público 

que, por circunstâncias histórico-políticas muito particulares, tem que usar o 

português como língua de instrução, a qual, não obstante ser língua cooficial 

(juntamente com o tétum) de Timor-Leste, não é a sua língua materna nem ainda uma 

língua muito presente no quotidiano timorense. Pretende-se que as ideias, os 

princípios e os critérios adotados neste trabalho contribuam para a criação de um 

pensamento estruturado e fundamentado sobre o ensino do português em Timor-

Leste. Seria desejável que constituíssem, igualmente, um contributo para a construção 

da didática do português em Timor-Leste, orientando os principais agentes educativos 
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na elaboração de materiais didáticos mais adequados à realidade, características e 

necessidades do aprendente timorense tardio.  

No capítulo I procede-se a um enquadramento teórico e metodológico que visa, 

em primeiro lugar, especificar a natureza do português, enquanto língua não materna 

em Timor-Leste, e no que aos conceitos de L2 e LE diz respeito. Ainda no mesmo 

capítulo, apresenta-se e define-se a abordagem comunicativa como aquela que deve 

orientar o processo de ensino-aprendizagem do português em Timor-Leste. 

No capítulo II realiza-se o enquadramento institucional da formação em língua 

portuguesa em Timor-Leste, sendo apresentadas as diferentes fases dos projetos de 

implementação da língua levados a cabo no âmbito de um protocolo de cooperação 

entre Portugal e Timor-Leste. O objetivo é o de analisar, de forma crítica, o modo 

como a formação em português tem sido pensada e concretizada nas sucessivas fases 

destes projetos. 

No capítulo III parte-se de uma breve sistematização das diferentes correntes de 

teorização sobre a abordagem comunicativa, para propor, de modo fundamentado, 

aquela que melhor se adequa à realidade dos formandos timorenses. 

No capítulo IV defende-se a abordagem baseada em tarefas, tal como é concebida 

por David Nunan (2004), como sendo a concretização da abordagem comunicativa que 

mais favorece o desenvolvimento de uma competência comunicativa em português de 

formandos timorenses tardios nos níveis A1 e A2. 

No capítulo V são apresentados critérios para a avaliação, análise e produção de 

materiais didáticos de PLNM para os níveis A1 e A2, no âmbito da Cooperação 

Portuguesa em Timor-Leste. Alguns destes critérios possuem uma natureza universal e 

derivam da abordagem baseada em tarefas, tal como é pensada por Nunan (2004), 

bem como de outros princípios da abordagem comunicativa, e outros refletem a 

particularidade do caso timorense. Ainda neste capítulo, procede-se à análise e 

avaliação de materiais didáticos editados e não editados, usados em três fases 

diferentes do projeto de implementação da língua portuguesa em Timor. O objetivo é 

traçar uma linha evolutiva à luz dos critérios e princípios defendidos nesta dissertação 

e contribuir, deste modo, para a criação de uma política de elaboração de materiais 

didáticos para o ensino do português em Timor. De modo a facilitar ao leitor o acesso 

aos materiais didáticos, programas e planificações analisados e comentados, optou-se 
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por anexar cada mostra de documentos ao subcapítulo onde a avaliação dos mesmos é 

feita. 

No capítulo VI tecem-se as considerações finais, que sistematizam as principais 

características dos materiais avaliados no capítulo anterior, com base nas quais se 

pretende corroborar os princípios e critérios para a elaboração de materiais didáticos 

perfilhados neste trabalho.  
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1. Capítulo I 

Enquadramento teórico e metodológico 

 

1.1 Enquadramento conceptual da Língua Portuguesa em Timor-Leste 

Já muito se escreveu sobre o conceito de Língua Segunda (LS) e Língua Estrangeira 

(LE), sendo conhecida a ausência de consenso nesta área. Na esfera anglo-saxónica da 

investigação em Didáticas das Línguas Estrangeiras, vários autores há para os quais a 

distinção entre LS e LE parece não ser relevante. É o caso de Rod Ellis (2005) que 

recorre ao termo L2 (e não LS) como termo genérico que designa toda e qualquer 

língua aprendida após a língua materna. Podemos questionar-nos até que ponto a 

distinção é relevante. Na nossa perspetiva, esta diferenciação pode ser determinante 

para o professor/formador, em particular nas escolhas a fazer no âmbito metodológico 

do ensino do português em Timor-Leste. No entanto, ao cotejar as diversas aceções de 

LS e LE, deparamo-nos com o problema de encontrar uma distinção que se ajuste ao 

caso muito particular da presença do português em Timor-Leste. 

Ainda que dando nomes diferentes aos critérios que permitem distinguir LS de LE, 

Leiria (1999), Ançã (1999) e Flores (2013) chegam a uma distinção consensual entre 

elas. O que essencialmente diferencia uma LS de uma LE são dois critérios, que, 

consoante a autora, assumem designações diferentes ainda que conceptualmente 

similares: o sociopolítico (Flores, 2013) / sociolinguístico (Leiria:1999) ou institucional 

(Ançã: 1999) e o critério do contexto de uso e de aprendizagem (Flores: 2013) ou a 
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noção de continuum (Leiria, 1999). Há que ressalvar que, na perspetiva de Ançã, há 

essencialmente um critério a considerar na distinção entre LS e LE, o institucional, isto 

é, o estatuto sociolinguístico da língua (1999: 3). 

Assim sendo, nas palavras de Leiria, a LS é frequentemente a ou uma das línguas 

oficiais. É indispensável para a vida política e económica do Estado e é a língua, ou uma 

das línguas, da escola. Por ser língua do país, disponibiliza bastante input e, por isso, 

pode ser aprendida sem recurso à escola (1999: 1). A autora associa, deste modo, LS a 

língua oficial, partindo do pressuposto e tendo como modelo a realidade dos PALOP de 

que enquanto LS o português possui uma forte presença dentro e fora da escola a 

ponto de poder ser aprendida fora da mesma. Se pensarmos na atual presença do 

português em Timor-Leste, esta situação (de aprendizagem extraescolar) parece 

altamente improvável. No que diz respeito à LE, Leiria (1999) afirma o seguinte: 

 

 (…) pode ser aprendida em espaços fisicamente muito distantes 

daqueles em que é falada e, consequentemente, com recurso, 

sobretudo, a ensino formal. (…) Aprende-se uma língua 

[estrangeira] para ler textos literários ou científicos, para poder 

visitar o país e poder contactar com os seus habitantes. Esta 

aprendizagem pode ser muitas vezes uma matéria mais no 

curriculum escolar ou uma ocupação de tempos livres (Leiria, 

1999: 4).  

 

Nesta ótica, a definição apresentada por Leiria para Língua Estrangeira deriva de 

um critério que a autora associa a uma noção de continuum e que se prende com a 

frequência de uso e as situações de contacto com a língua, que numa situação de LE 

apresentaria níveis muito mais baixos. Todavia, a definição de LE apresentada por 

Leiria é aquela que melhor parece adequar-se ao uso e papel da Língua Portuguesa em 

Timor-Leste. É uma língua com a qual o timorense comum contacta essencialmente (e 

de forma deficitária devido ao fraco domínio da mesma pelos professores timorenses, 

em geral) na escola. Na administração pública, o seu uso é ainda muito incipiente e 

acontece devido essencialmente à presença de assessores portugueses. 

Internacionalmente, é usada como língua de relações diplomáticas, essencialmente 
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dentro do espaço da CPLP, e ainda como língua veicular de conhecimentos técnicos e 

científicos no âmbito da formação e estágios de funcionários públicos timorenses em 

países de língua oficial portuguesa. Esta ideia é reforçada por Nuno Almeida:  

 

 (…) a língua portuguesa [é] como uma ponte mais robusta que se 

liga, nas escolas, às línguas maternas dos aprendentes e que 

representa, depois, um acesso ao mundo, que será feito de modo 

mais direto, evidentemente, através dos restantes membros da CPLP 

(Almeida, 2011: 7). 

 

No mesmo ano que Leiria, Ançã afirma que o estatuto da língua é o principal 

aspecto a considerar, sendo que: Língua Segunda é língua oficial e escolar, enquanto 

língua estrangeira, apenas espaço da aula de língua. Decorrentes deste aspecto, há 

uma série de factores de afastamento da língua estrangeira da língua segunda 

(imersão, contexto, motivações, finalidades da aprendizagem da língua), cruzando-se, 

assim, o espaço de língua segunda com o da língua materna (1999: 3). Mais uma vez, o 

papel e uso da língua portuguesa em Timor-Leste não parecem encaixar nesta 

distinção, sendo que a imersão, a motivação e as finalidades da aprendizagem são 

fatores que, no contexto muito específico de Timor, aproximam o português, 

institucionalmente uma língua segunda, de uma língua estrangeira. 

A este respeito, Flores (2013) afirma o seguinte: 

 

(…) o conceito de Português Língua Estrangeira aplica-se apenas 

aos casos dos alunos que aprendem o português em contexto de 

instrução formal e não têm qualquer contacto com esta língua 

fora da sala de aula. (…) Uma perspetiva diferente é apresentada 

pelos autores que partem de critérios sociopolíticos para 

estabelecer o contraste entre estes dois conceitos (ver discussão 

em Klein 1986). Nesta linha de argumentação, é o estatuto 

político da língua não materna que define a sua classificação 

como língua estrangeira ou segunda. (Flores, 2013: 10-11) 
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Esta distinção apresentada por Flores revela-se problemática nos mesmos moldes 

que a de Leiria. No entanto, Flores equaciona a situação particular de Timor-Leste, 

apresentando o caso de uma menina timorense, Fidélia, que ao iniciar a sua 

escolarização numa escola timorense teria no português uma língua estrangeira, pois 

foi em situação escolar que teve o primeiro contacto com a língua de Camões. Porém, 

a progressão nos estudos e a inserção da menina na vida ativa de sociedade timorense 

fazem com que o português, inicialmente uma língua estrangeira, se transforme na sua 

língua segunda (Flores, 2013: 10). Esta conclusão parte de dois pressupostos erróneos: 

o primeiro é o de que à medida que os estudantes timorenses vão avançando no nível 

de ensino, o contacto com o português em sala de aula se mantém e, porventura, de 

forma mais prolixa, e o segundo, de que o português já está muito presente no 

quotidiano dos timorenses fora da sala de aula. Na verdade, a experiência como 

formadora de professores timorenses do ensino básico e secundário, durante seis 

anos, e as informações presentes em documentos oficiais, entre eles, o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030, atestam que os professores com maiores 

carências no domínio da língua portuguesa são precisamente os do Ensino Secundário. 

É nesta classe que encontramos os profissionais mais jovens, logo, aqueles que fizeram 

a sua escolarização obrigatória, bem como a sua formação superior, em indonésio. O 

que acontece atualmente é uma regressão no contacto com o português em contexto 

de sala de aula, quer a nível quantitativo quer qualitativo. De uma situação de 

contacto com professores do ensino básico que, quer por terem realizado a sua 

escolarização no tempo da administração portuguesa, quer por possuírem mais horas 

de formação em língua portuguesa num contexto pós-independência, possuem 

capacidades comunicativas razoáveis em língua portuguesa, os estudantes timorenses 

passam, ao chegar ao ensino secundário, a contactar com professores com 

conhecimentos insuficientes da língua (em alguns casos, nulos) para as exigências do 

nível em questão. Estatisticamente, esta classe de professores é a que menos 

frequenta a formação em Língua Portuguesa. A isto acresce a informação de que mais 

de 70% das crianças abandonam os estudos antes de chegarem ao nono ano3, o que 

                                                             
3 GOVERNO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE (2011). Timor-Leste. Plano Estratégico de 
Desenvolvimento 2011-2030. Díli. p. 22 
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significa que apenas têm acesso a conhecimentos muito elementares da língua 

portuguesa.  

Podemos concluir que, não obstante a língua portuguesa ser claramente uma 

língua segunda do ponto de vista sociopolítico, no que concerne aos contextos de uso 

e de aprendizagem do português, o estatuto da língua ainda se encontra muito mais 

próximo do de uma LE do que de uma L2. Para isto, concorre o facto de os falantes 

timorenses não se encontrarem num contexto de imersão linguística e de o português 

ser essencialmente usado, e de forma defetiva, em contexto de sala de aula. Para os 

agentes educativos ligados direta ou indiretamente ao ensino/formação em português 

esta é uma questão a ter em conta no momento da conceção de currículos, planos, 

programas e materiais didáticos.  

Estudos realizados na área da neurolinguística cognitiva têm dado um contributo 

importante para a compreensão do processo de aquisição e aprendizagem de uma L2 

por aprendentes tardios ao revelar o funcionamento da memória durante este 

processo. Tendo com base o modelo da memória declarativa, ou explícita, e da 

memória procedimental, ou implícita, defendido por Michael Ullman (2004) e citado 

também em Flores (2013), podemos inferir que uma exposição insuficiente a input em 

português fora da sala de aula irá ditar ritmos de progressão mais lentos, o que 

pressupõe mais horas de formação, bem como uma maior necessidade de retoma de 

conteúdos lexicais e gramaticais lecionados de forma explícita. Daremos conta destas 

questões mais pormenorizadamente ao procedermos, adiante, ao enquadramento 

teórico e metodológico desta dissertação. 

 

 

1.2 Abordagem e opções metodológicas 

 

Os princípios para a elaboração de materiais didáticos, independentemente do 

público-alvo a que se destinem, procedem inevitavelmente de uma abordagem. 

Estamos, porém, longe de um conceito consensual, como podemos depreender pela 

leitura de autores como Brown (2002). Todavia, a definição perfilhada por nós nesta 

tese vai ao encontro daquela que foi cunhada por Edward Anthony em 1963 (cf. Brown 

2002) e subscrita por vários autores, entre eles Almeida Filho, que define abordagem 
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como um conjunto nem sempre harmônico de pressupostos teóricos, de princípios e até 

de crenças, ainda que só implícitas, sobre o que é uma língua natural, o que é aprender 

e o que é ensinar outras línguas (Almeida Filho, 2005: 78). 

 

 

1.2.1 A abordagem comunicativa  

 

 

Canale e Swain (1980), dois dos grandes percursores da abordagem comunicativa, 

distinguem, no âmbito do ensino e da aprendizagem das línguas, duas grandes 

abordagens, a gramatical e a comunicativa. A primeira, essencialmente formal e 

estruturalista, assenta o processo de ensino/aprendizagem de uma língua nas formas 

linguísticas (ex.: fonológicas, morfológicas, sintáticas, lexicais…), colocando ênfase no 

modo como as formas linguísticas podem ser usadas para formar frases gramaticais. 

Na perspetiva da Gramática Generativa Transformacional, um dos principais 

modelos teóricos que serviram de base à abordagem gramatical a partir da segunda 

metade do século XX, e que teve em Chomsky o seu expoente máximo na década de 

60, a língua é encarada como uma realidade essencialmente mental. A teoria 

linguística generativa centra-se essencialmente na noção de competência linguística, 

isto é, no conhecimento tácito e implícito de regras e de estruturas gramaticais, que 

deriva de capacidades inatas do falante e no desempenho linguístico, associado a um 

processo de codificação e de descodificação da língua. A distinção entre língua 

materna e não materna não se revela pertinente ou necessária, sendo que no processo 

de aquisição o fundamental é a exposição da criança/ falante a um ambiente 

linguístico pautado pela adequação. Essa exposição não obsta a que o desempenho 

linguístico do falante, ou seja, o uso verdadeiro da língua em situação concreta, seja, 

não raras vezes, encarado pelos chomskianos como uma adulteração do sistema ideal 

(e mental) subjacente que é a competência linguística.  

A pouca valorização dada pela Gramática Generativa Transformacional ao uso da 

língua em situações socioculturais concretas bem como à importância da interação 

social no processo de aquisição/aprendizagem de uma língua mereceu uma crítica 

ostensiva da parte de D. H. Hymes, um dos primeiros teorizadores da abordagem 

comunicativa: 
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 We break irrevocably with the model that restricts the design of language to one 

face toward referential meaning and one face toward sound, and that defines the 

organization of language as solely consisting of rules for linking the two. Such 

model implies naming to be the sole use of speech, as if languages were never 

organized to lament, rejoice, beseech, admonish (…) A model of language must 

design it with a face toward communicative conduct and social life. (D. H. 

Hymes, 1972: 278). 

 

Com D. H. Hymes nasce, assim, uma nova visão filosófica sobre a natureza da 

língua que sobrepõe a dimensão sociocultural da mesma à dimensão meramente 

linguística. A língua não existe apenas para nomear a realidade, mas para interagir e 

construir as relações sociais. 

A abordagem comunicativa, essencialmente funcional, centra-se em funções 

comunicativas (ex.: apresentar-se, descrever, convidar, recusar, prometer…) e no 

modo como as formas gramaticais podem ser usadas para concretizar essas funções.  

Na perspetiva da abordagem comunicativa, falar uma língua, materna ou 

estrangeira, implica conhecer as respetivas formas gramaticais bem como as regras de 

uso associadas a contextos socioculturais específicos e ainda saber aplicar os dois 

grupos de regras (gramaticais e de uso) em situações específicas. Estas aptidões 

traduzem-se numa competência comunicativa que o aprendente deverá adquirir e 

desenvolver ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Bachman, ao rever os 

modelos de abordagem comunicativa propostos por autores anteriores, chama a 

atenção para a natureza essencialmente interativa do uso da língua: 

 

In general, language use can be defined as the creation or interpretation 

of intended meanings in discourse by an individual, or as the dynamic and 

interative negotiation of intended meanings between two or more 

individuals in a particular situation. (…) Language use is thus interactive 

(Bachman, 1990 : 34). 

 

É da interação que extraímos significado de um discurso e esta ocorre quer 

internamente, entre os atributos individuais de um falante (características pessoais, 

conhecimento do mundo, esquemas afetivos, competências estratégicas…) quer 
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externamente, entre as características de um falante e as de uma dada situação, 

incluindo as dos outros interlocutores. O uso da língua pode, deste modo, ser 

recíproco (se existem interlocutores) ou não recíproco (ex.: quando lemos um jornal, 

visionamos um programa televisivo). Todavia a interação entre elementos internos e 

externos irá sempre verificar-se e será determinante na produção/ compreensão de 

significado. Estes pressupostos teóricos traduzem-se numa visão holística da língua e 

do seu uso com repercussões a nível da conceção de currículos, programas, planos e 

materiais didáticos.  

 

 

1.2.1.1 A noção de competência comunicativa 

 

A noção de competência comunicativa tem sida revista e interpretada de modo 

diferente ao longo dos tempos. Trata-se, porém, de um conceito-chave na abordagem 

comunicativa. 

Para D. H. Hymes a competência comunicativa está intrinsecamente associada a 

uma dimensão social, incluindo assim uma competência gramatical, mas também uma 

competência sociolinguística. Conhecer e saber usar as formas gramaticais de uma 

língua é tão importante como conhecer e saber aplicar as regras do uso da língua em 

função das características físicas e sociais da situação e dos interlocutores (saber como 

falar, quando não falar, com quem, de que forma interpelar o outro, etc…). Para este 

autor a noção de competência inclui não só o conhecimento, mas também a 

capacidade para usar a língua. 

Canale e Swain, ao contrário de Hymes, operam uma distinção entre competência 

comunicativa e performance comunicativa, associando a primeira ao conhecimento e a 

segunda, ao uso: 

To summarize, we have so far adopted the term communicative 

competence to refer to the relationship and interaction between 

grammatical competence, or knowledge of the rules of the grammar, 

and sociolinguistic competence, or knowledge of the rules of language 

use. Communicative competence is to be distinguished fom 

communicative performance, which is the realization of these 
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competencies and their interaction in the actual production and 

comprehension of utterances (under general psychological constraints 

that are unique to performance) (Canale e Swain, 1980: 6). 

 

O conceito de competência comunicatica, adoptada no âmbito desta dissertação 

vai essencialmente ao encontro da de Hymes no que à simbiose entre conhecimento e 

o uso ou saber usar a língua diz respeito. No entanto, no que concerne aos diferentes 

tipos de competência que esta inclui, aproxima-se da definição presente no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas, obra de referência para o 

planeamento, organização e avaliação do processo de ensino/aprendizagem des 

línguas publicada pelo Conselho da Europa em 2001 com base numa abordagem 

comunicativa. Ainda que pensada para a zona da Europa, a aplicação dos princípios e 

propostas desta obra revela-se adequada ao contexto de Timor-Leste. 

 

A seguinte tabela procura sistematizar as principais  componentes da competência 

comunicativa segundo o QECR. 

 

Competência Comunicativa 

 Definição Subcomponentes 

 

Competências 

linguísticas 

 

 

Conhecimento de recursos 
formais 
a partir dos quais se podem 
elaborar e formular 
mensagens corretas e 
significativas, 
bem como a capacidade 
para os usar. (2001: 157) 

 

 Competência lexical; 

 Competência gramatical; 

 Competência semântica; 

  Competência fonológica; 

 Competência ortográfica; 

 Competência ortoépica. 

 

Competências 

sociolinguísticas 

 

Dizem respeito ao 
conhecimento e às 
capacidades 
exigidas para lidar com a 
dimensão social do uso da 
língua. (2001: 169) 

 

 Os marcadores linguísticos 
de relações sociais; 

 As regras de delicadeza; 

 As expressões de sabedoria 
popular; 

 As diferenças de registo; 

 Os dialetos e os sotaques. 
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Competências 

pragmáticas 

 

 
Dizem respeito ao 
conhecimento princípios de 
acordo com os quais as 
mensagens são: 
a) organizadas, 
estruturadas e adaptadas 
(“competência discursiva”); 
b) utilizadas para a 
realização de funções 
comunicativas 
(“competência funcional”); 
c) sequenciadas de acordo 
com os esquemas 
interacionais e 
transacionais 
(“competência de 

conceção”). (2001: 174) 

 

 

 A competência discursiva; 

 A competência funcional; 

 A competência de conceção. 

 

Quadro 1 Competência Comunicativa: Componentes e subcomponentes 

 

 

1.2.1.2 Outras competências do QERC 

 

Para além da aquisição e do desenvolvimento de uma competência comunicativa 

em Língua Portuguesa, é esperado que os materiais e procedimentos pedagógico-

didáticos permitam ativar e desenvolver nos professores timorenses, no decurso do 

processo formativo, aquilo que o QECR denomina competências gerais: 

As competências gerais dos utilizadores ou aprendentes de línguas 

incluem o conhecimento declarativo (saber), a competência de realização 

(saber-fazer), a competência existencial (saber-ser e saber-estar) e a 

competência de aprendizagem (saber-aprender). O conhecimento 

declarativo é entendido como um conhecimento que resulta da 

experiência (conhecimento empírico) e de uma aprendizagem mais formal 

(conhecimento académico) (QECR, 2001:31). 
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Associada ao conhecimento declarativo está a consciência intercultural, entendida 

como conhecimento e compreensão das semelhanças e diferenças entre a cultura de 

onde se vem e a(s) cultura(s) associadas às diferentes comunidades de falantes da 

língua-alvo. Sabendo que o português assume essencialmente três papéis em Timor-

Leste, nomeadamente ser uma língua de trabalho, de relações diplomáticas e de 

acesso ao conhecimento escolar/académico, torna-se imprescindível preparar os 

professores, desde os níveis mais elementares do ensino do português, para conseguir 

estabelecer a ponte entre a escola e as comunidades regionais, nacional e 

internacional. Para que tal seja possível, os materiais didáticos elaborados pelos 

formadores no âmbito do ensino do Português em Timor devem explorar temas, 

textos, atividades e tarefas que despertem a consciência do que culturalmente 

significa ser timorense em contraste e/ou semelhança com outros povos falantes de 

português e de outras línguas. Esta consciência intercultural permitirá aos professores 

desenvolver atitudes de maior aceitação, compreensão e tolerância perante o outro, 

tornando-os mais aptos para desempenhar o papel de catalisador do desenvolvimento 

da consciência intercultural dos seus próprios alunos. Por outro lado, com o 

investimento crescente do Governo da RDTL na formação dos seus quadros técnicos e 

a integração de Timor-Leste na CPLP, as oportunidades de estágio e de formação de 

profissionais da educação timorenses em países de língua portuguesa (e não só) têm 

crescido gradualmente. O desenvolvimento de uma consciência intercultural, 

associada ao domínio da língua portuguesa, possibilita, assim, uma maior capacidade 

de adaptação e de integração dos profissionais timorenses em contextos 

internacionais de formação, permitindo-lhes tirar maior partido das oportunidades de 

aprendizagem oferecidas.     
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2. Capítulo II 
 

 Enquadramento institucional do ensino da Língua Portuguesa em 

Timor-Leste 
 

 

Desde 2000, ano que se seguiu ao do referendo em que 78% da população 

timorense votou a favor da independência de Timor-Leste, que o ensino da língua 

portuguesa tem sido ministrado por diversas instituições, entre elas, ONG, missões 

religiosas, a UNTL (Universidade Nacional de Timor Lorosa’e), a Escola Portuguesa Ruy 

Cinatti em Díli, a Cooperação Brasileira e a Cooperação Portuguesa, entre outras… O 

projeto que até à data conheceu maior importância estratégica pelos recursos 

humanos e financeiros mobilizados foi o da Cooperação Portuguesa, que teve início 

em 2000 com a designação de Projeto de Reintrodução da Língua Portuguesa em 

Timor-Leste (PRLP). Este projeto encontra-se, atualmente, perto do fim da sua 4ª fase, 

sob a designação de Projeto de Formação Inicial e Contínua de Professores em 

Timor-Leste (PFICP). De modo a enquadrar a importância do tema desta dissertação de 

mestrado, importa apresentar a forma como este projeto da Cooperação Portuguesa 

tem sido implementado ao longo de mais de uma década. 

O PRLP começou a ser implementado no ano de 2000 com o objetivo de criar 

condições para a utilização do português como língua oficial e de ensino, sendo o seu 

principal domínio de atuação o sistema educativo timorense. Todavia, não se restringe 

apenas ao setor da Educação, tendo sido desenvolvidas atividades de formação e de 

divulgação da língua portuguesa nos setores da Administração Pública e da 
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Comunicação Social. Este Projeto assenta na presença de docentes portugueses que 

lecionam português e outras áreas, no âmbito da formação de professores timorenses 

(o público principal e mais alargado do Projeto) e de outras categorias profissionais, 

bem como membros da comunidade, em geral. 

O Projeto conta com 4 fases, tendo a primeira decorrido entre abril de 2000 e 

setembro de 2003. Nesta fase, o PRLP selecionou como público-alvo da formação em 

língua portuguesa os alunos timorenses que frequentavam o 3º ciclo do ensino básico 

(denominado, na altura, pré-secundário) e o secundário. O objetivo era disponibilizar 

um professor português em cada uma das escolas pré-secundárias e secundárias dos 

13 distritos do país. Em 2000/2001, o número total de alunos (do 7º ao 12º) era de 

58,0944, o que se traduzia num elevado número de alunos para cada docente 

português. Por outro lado, o processo que conduzira ao fim da ocupação indonésia 

tinha agravado a situação vivida em relação aos recursos humanos e às infraestruturas, 

tendo a Educação e a Administração Pública sido dois dos setores mais atingidos. Em 

2000, 90% das escolas tinham ficado destruídas, 20% dos professores do Ensino 

Primário e 80% dos do Ensino Secundário, maioritariamente indonésios, tinham 

abandonado o país, tendo deixado o sistema educativo timorense à beira do colapso.5 

Esta situação obrigou as autoridades timorenses a chamar a exercer funções pessoas 

que não tinham habilitações profissionais suficientes.  

Para além da reintrodução da língua portuguesa, urgia apoiar toda a reconstrução 

do sistema educativo a nível de qualificação adequada dos recursos humanos. Era, 

pois, necessário capacitar os docentes timorenses não só com conhecimentos de 

língua portuguesa, mas também com competências científicas e pedagógicas. Esta 

componente esteve presente na primeira fase do PRLP, porém, com uma carga horária 

muito reduzida. 

As limitações sentidas na primeira fase levaram a uma reorientação estratégica do 

PRLP que consistiu em fazer dos professores timorenses os principais destinatários da 

formação. Em 2003/2004, o Projeto entra, assim, numa segunda fase, que se irá 

prolongar até 2007/2008. A lógica subjacente a esta mudança de estratégia foi a de 

                                                             
4
 Fonte: BARBEIRO, Luís Filipe et al (2010). Relatório de Avaliação do Projecto de Reintrodução da Língua 

Portuguesa em Timor-Leste 2003–2009. Leiria.  Escola Superior de Educação e Ciências Sociais - Instituto Politécnico 
de Leiria. 

 
5 Idem. 
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centrar os esforços de formação nos professores timorenses de modo a criar um efeito 

multiplicador, que iria acelerar o processo de disseminação da língua portuguesa em 

Timor-Leste. Em simultâneo, estava a dar-se aos professores um papel mais ativo 

neste processo. Com o objetivo de colmatar a falta de formação científica e 

pedagógica dos docentes timorenses, foi criado, em 2004/2005 o Curso de Bacharelato 

Noturno, destinado a dar formação específica nas várias áreas disciplinares e 

científicas ligadas ao ensino.  

Antes de ingressar no curso de Bacharelato, os professores tinham de frequentar 

uma formação em língua portuguesa, que de três níveis (I, II e Preparação Para o 

Bacharelato) passa para quatro em 2006/2007 (I, II, III e Preparação Para o 

Bacharelato). A formação no Bacharelato podia durar dois ou três anos, consoante os 

professores fossem do 1º ciclo (do 1º ao 6º ano) ou do Pré-secundário/ Secundário (do 

7º ao 12º). Ao fim de sete anos, os professores ficavam profissionalmente habilitados 

para o ensino. De modo a implicar ainda mais os timorenses no processo de 

reintrodução do português em Timor, foram recrutados, nesta fase, cerca de 170 

formadores timorenses para lecionar a língua no nível I. 

Todavia, como se pode ler no relatório de avaliação do PRLP (2010), os resultados 

obtidos pelo Projeto nestas duas primeiras fases ficaram bastante aquém do 

expectável, devido a vários constrangimentos endógenos e exógenos. Até 2007/2008, 

assiste-se, no PRLP, a uma ausência de planificação e de registo de atividades, 

objetivos e resultados a atingir. Não se verificou a existência de um pensamento 

estruturado e fundamentado sobre o processo de ensino-aprendizagem num contexto 

tão específico como Timor, estando os princípios defendidos pela abordagem 

comunicativa da adequação dos conteúdos e competências às necessidades do 

público-alvo ausentes de todo o processo. Neste período, assiste-se assim, à formação 

de turmas mistas que incluíam professores, bem como outras categorias profissionais 

do funcionalismo público, agricultores, domésticas, desempregados, entre eles, jovens 

com a escolaridade obrigatória concluída e sem ocupação. Este período caracteriza-se 

igualmente pela falta de orientação e de supervisão pedagógicas. Acrescia a isto a 

inexistência de documentos de referência, contendo, relativamente à proficiência 

linguística, o perfil de entrada e de saída esperado para cada nível, bem como de 
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programas de formação. Existiam apenas planificações anuais e de unidades didáticas 

criadas por equipas de professores, as quais eram usadas em todos os distritos, 

acabando os professores por trabalhar em situações de grande isolamento e 

autogestão, mais ou menos partilhada e colaborativa entre os mesmos e a 

coordenação operacional (Relatório de avaliação do PRLP, 2010:59). É de referir, 

também, que a esmagadora maioria dos docentes portugueses não tinha qualquer 

formação específica na área do ensino do português como língua não materna. No que 

à abordagem de ensino diz respeito, refere o relatório de avaliação do PRLP, citando 

uma assessora científico-pedagógica, a ineficiência das estratégias (…) adoptadas 

quanto ao desenvolvimento da proficiência linguística, estratégias caracterizadas, de 

um modo geral, pela entrada nas estruturas gramaticais (Relatório de avaliação do 

PRLP, 2010: 39). Com efeito, a prática de ensino do português assentava 

predominantemente numa abordagem gramatical, descurando o desenvolvimento e a 

prática de uma competência comunicativa. No que à elaboração de matérias didáticos 

diz respeito, aponta-se a necessidade da sua adequação ao contexto timorense, ou 

seja, a necessidade de produzir textos, imagens, fotografias sobre a cultura e realidade 

de Timor-Leste (Relatório de avaliação do PRLP, 2010:74), necessidade esta que 

subsiste, de acordo com o referido relatório de avaliação, até ao período de 2010. 

Estes fatores, essencialmente endógenos ao Projeto, ditaram uma nova restruturação 

do mesmo. 

No segundo semestre de 2008, o PRLP entra numa nova fase, a terceira, em que se 

formalizou a existência de uma assessoria científica e pedagógica assegurada por uma 

professora da Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico do Porto. A área de 

especialização e experiência profissionais desta docente estavam essencialmente 

ligadas à formação inicial de professores para o 1º e 2º ciclo do sistema educativo 

português. Através desta assessoria procurou-se colmatar várias lacunas presentes nas 

duas fases anteriores, designadamente: a) a inexistência de programas de formação, 

apontada como uma das maiores fragilidades do Projeto pela professora-assessora 

(2010:39)6, b) a ineficiência das estratégias metodológicas adotadas pelos docentes 

portugueses para o desenvolvimento da proficiência linguística dos formandos 

                                                             
6
 Citação de relatório da professora Maria Elisa sousa in Luís Filipe Barbeiro et al. Relatório de Avaliação do Projecto 

de Reintrodução da Língua Portuguesa em Timor-Leste 2003–2009. Leiria.  Escola Superior de Educação e Ciências 
Sociais - Instituto Politécnico de Leiria. 2010 
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timorenses, c) uma divisão demasiado segmentada dos níveis de formação (7 níveis) 

da qual decorria uma grande morosidade na progressão dos formandos, d) a ausência 

de reflexão crítica e de questionamento do próprio trabalho da parte dos docentes 

portugueses. Refira-se que esta fase coincide com a mudança do nome do Projeto de 

PRLP para Projeto de Consolidação da Língua Portuguesa em Timor-Leste (PCLP), 

ocorrida, oficialmente, em setembro de 2009. 

Com a introdução da assessoria científica e pedagógica exercida pela docente da 

ESE do Porto, assiste-se, deste modo, a uma restruturação dos cursos de formação que 

se traduziu numa diminuição significativa dos níveis de formação. No lugar dos Níveis I, 

II e III passa a existir o Nível Inicial, também designado por Oficina de Língua 

Portuguesa e, em vez de Preparação para o Bacharelato, passa a existir o Nível de 

Especialização, orientado para cursos específicos e destinados a públicos particulares, 

tais como, Especialização para funcionários da Administração Pública, Cursos Livres 

para a população em geral, ou ainda cursos de preparação para a frequência do 

Bacharelato, no caso da formação contínua de professores. Na Oficina de Língua 

passou igualmente a existir a separação do público por categorias profissionais, ainda 

que numa turma de professores pudéssemos também encontrar elementos de outras 

classes profissionais (cf. técnicos da função pública, militares, enfermeiros, etc.).  

Para cada um destes dois tipos de formação foram criados os primeiros 

programas. Estes centram-se em competências bastante genéricas e conteúdos gerais 

essencialmente ligados a géneros discursivos e textuais. A falta de especificação dos 

conteúdos gramaticais propostos para um nível elementar, denominado de oficina, é 

notória. Acresce que em nenhuma parte destes programas se remete explicitamente 

para a conceção do Português como Língua Não Materna7. Não obstante, passou a 

verificar-se uma maior preocupação em inserir o ensino da língua portuguesa numa 

abordagem mais comunicativa, dando-se primazia ao treino da produção e da 

interação oral e à abordagem de conteúdos gramaticais inseridos num contexto 

comunicativo fornecido por um discurso oral/escrito. Todavia, ficou por realizar a 

organização dos cursos assente nos níveis de proficiência consagrados em documentos 

                                                             
7
 Esta designação surge pela primeira vez em 2011, nos programas de Oficina de Língua Portuguesa e de Práticas da 

Língua Portuguesa, bem como a referência ao Português como Língua Não Materna, num período marcado por uma 
nova assessoria.   
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basilares do ensino do PLNM, tais como o QECR8 e o QuaREPE9, com determinação de 

perfis de saída para cada nível (lacuna que permanece até à data de elaboração desta 

dissertação).  

No início desta fase registou-se, de igual forma, uma preocupação em dar formação 

aos docentes portugueses, com ações de formação a decorrer entre julho e setembro 

de 2008. Porém, as novas metodologias de ensino afiguravam-se um decalque das que 

são lecionadas em programas de formação de professores para o ensino do português 

como língua materna, no ensino básico e secundário. Em vários dos exemplos de 

atividades apresentadas aos docentes portugueses nas ações de formação, 

recorreram-se a textos e atividades de cariz infantil (mais próprias para o ensino do 

português como língua materna, no 1º e 2º ciclos) que, quando aplicadas em situação 

de formação em língua portuguesa de professores timorenses, geraram mal-estar e 

desconforto, quer da parte portuguesa, quer da parte timorense. O relatório de 

avaliação do PRLP faz referência a esta situação, referindo o seguinte: 

 

Em confronto com a “maneira de fazer” até aí dominante, 

surgiram reacções e representações das novas actividades 

propostas como correspondendo a metodologias importadas do 

ensino (desenvolvimento de competências) da língua materna e, 

por isso, inadequadas ao contexto em que iriam ser 

implementadas e aos destinatários com quem iriam ser 

desenvolvidas. Esses destinatários eram maioritariamente 

constituídos por adultos (professores e outros) e que passariam a 

ser “tratados como crianças”, o que é tomado como 

desrespeitoso na sociedade timorense. Algumas ocorrências 

deste tipo de reacções foram-nos referidas quer por docentes 

portugueses, quer por professores, quer mesmo por directores 

regionais. (…) No caso da formação de professores, uma 

clarificação importante a realizar, para que não haja mal-

                                                             
8 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2012), Quadro de Referência para o Ensino do Português no Estrangeiro (QuaREPE), 
Lisboa: DGIDC/GAERI. 
9
 CONSELHO DA EUROPA (2001). Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, aprendizagem, ensino, 

avaliação, Porto: Edições ASA. 
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entendidos perante os professores timorenses, será a vertente 

em que se está a trabalhar: se se trata da preparação de uma 

actividade que, por sua vez, os professores timorenses poderão 

replicar com as crianças, se uma actividade que lhes é 

directamente dirigida enquanto pessoas adultas e docentes. Os 

dois tipos poderão ter lugar (a primeira também como estratégia 

integrante da sua formação docente), mas será necessário criar 

representações claras nos professores portugueses e timorenses 

acerca do alcance e objectivos didácticos de cada actividade 

(Relatório de avaliação do PRLP, 2010: 62-63). 

 

 Importa, todavia, referir que as atividades apresentadas nestas ações de 

formação foram propostas para o contexto específico de formação em língua 

portuguesa para professores e outras classes profissionais e não para o ensino de 

Didática do Português, contexto em que teriam sido mais adequadas. 

Atualmente, o projeto da Cooperação Portuguesa de disseminação do português 

em Timor-Leste encontra-se numa nova fase, tendo assumido a designação de Projeto 

de Formação Inicial e Contínua de Professores em Timor-Leste (PFICP), com previsão 

de término para dezembro de 2014. Nesta fase, professores e futuros docentes são o 

público-alvo exclusivo da atuação dos formadores portugueses, num projeto que, pela 

primeira vez, contou com um financiamento substancial de parte das autoridades 

timorenses, as quais, por meio de organismos do Ministério da Educação de Timor-

Leste, se encarregam igualmente da gestão administrativa e logística dos cursos de 

formação. As áreas de formação prevalecentes passaram a ser as áreas científicas 

disciplinares e as didáticas disciplinares, bem como a formação e supervisão de 

formadores timorenses, numa lógica de formação assente numa abordagem que 

combina instrução e conteúdos em português. Temos então um cenário atual em que, 

num programa que o Ministério da Educação Timorense designa por Bacharelato 

Acelerado, professores em exercício de funções, com fraco domínio da língua 

portuguesa, participam em formações intensivas, organizadas em 10 módulos. Cada 

módulo está programado para durar entre 10 a cerca de 30 horas. Na formação 
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complementar para professores do ensino regular, as turmas são mistas, com 

professores timorenses de diferentes níveis de ensino (do 1º ciclo do ensino básico ao 

ensino secundário) e de diferentes áreas disciplinares. Dependendo da idade e das 

competências adquiridas em formações anteriores, assim é o número de módulos que 

cada formando tem de frequentar. No entanto, registam-se situações em que 

professores de História, Matemática, Inglês, Religião e Moral frequentam módulos 

sobre o conteúdo de áreas disciplinares às quais não estão afetos, bem como módulos 

sobre a didática dessas diferentes áreas. Todos estes módulos são lecionados em 

português com manuais escritos na mesma língua. No final da formação, os 

professores obtêm o grau de bacharelato, ficando legalmente habilitados para o 

exercício de funções (que já exercem há vários anos). Os principais constrangimentos 

registados, ao lecionar vários módulos nesta formação, foram os que passo a 

explicitar. O primeiro e, talvez, o principal, prende-se com o facto de os módulos 

serem, na sua maioria (com exceção, porventura, do módulo 2: Tétum) lecionados 

numa língua que a maioria dos formandos ainda não domina de forma satisfatória: o 

português. Os conhecimentos prévios da língua bem como a formação ministrada no 

módulo 1, Português, por formadores timorenses, não se revelaram suficientes, na 

maioria dos casos, para permitir uma fácil aquisição dos conteúdos lecionados. Outro 

constrangimento prende-se com a falta de bases científico-pedagógicas da parte dos 

formandos numa formação que se denomina complementar e que, portanto, 

pressupõe a existência dessas bases. No entanto, é inadequado exigi-las a formandos 

que durante a quase totalidade da duração da formação complementar frequentam 

disciplinas que não têm qualquer relação com a(s) área(s) disciplinar(es) ou o ciclo/ 

nível de ensino a que os formandos estão afetos nas escolas onde lecionam.  

Outro motivo que torna o sucesso nas aprendizagens difícil de alcançar prende-se 

com a breve duração dos módulos. É impossível os formandos adquirirem 

competências e conhecimentos satisfatórios em módulos com a duração de 15, 20 ou 

28 horas quando os conhecimentos do português e as bases científicas dos formandos 

são insuficientes.  

Outra inconsistência, apontada pelo Relatório de Avaliação do PRLP/PCLP para o 

período de 2003-2009 e que, a meu ver, ainda se mantém, traduz-se, então, no 

seguinte: 
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Com efeito, um dos aspectos a registar é que, dos dados obtidos, 

resulta que nem sempre houve momentos de diagnóstico, que 

envolvessem os destinatários, relativos às necessidades de formação 

e/ou caracterização dos perfil dos formandos, nomeadamente dos 

docentes. Neste aspecto, será fundamental proceder-se à identificação 

e caracterização dos docentes e das suas necessidades de formação, 

tendo em vista o que deles é esperado no sistema educativo (Relatório 

de avaliação do PRLP, 2010: 69). 

 

É crucial, em qualquer contexto de ensino, que a abordagem e as metodologias 

adotadas tenham como ponto de partida as necessidades do público-alvo, bem como o 

domínio de utilização da língua, que, no caso dos professores timorenses é, 

essencialmente, o escolar. Insuficiências no domínio da língua portuguesa e na área 

científica e pedagógica continuam a ser um dos grandes desafios na formação de 

professores timorenses. A fim de que se consiga ir ao encontro das necessidades dos 

formandos/professores timorenses, é imprescindível, no âmbito de atuação do Projeto 

da Cooperação Portuguesa, adotar abordagens e métodos que respeitem a natureza 

do português enquanto língua não materna dos timorenses, aprendida numa fase 

adulta e num contexto em que o português ainda está muito pouco presente nos 

vários domínios da sociedade timorense. Com efeito, tal como confirma o Relatório de 

Avaliação do PRLP/PCLP, o consumo de imprensa escrita em português é inferior a 1%. 

Na rádio, assiste-se a uma escassa produção e audição de programas em língua 

portuguesa e a televisão em português é reconhecida, mas muito pouco consumida 

face à popularidade da televisão em indonésio. 

No que à criação de materiais didáticos diz respeito, ainda que, de acordo com o 

Relatório de Avaliação do PRLP/PCLP para o período de 2003-2009, subsista a 

necessidade de adequação dos mesmos ao contexto timorense, verificou-se, segundo 

os autores, uma evolução positiva na produção e disponibilização dos mesmos. Em 

contrapartida, urge fazer uma avaliação dos materiais, bem como a divulgação 

estratégica dos considerados melhores (Relatório de avaliação do PRLP, 2010:74). Esta 

dissertação de mestrado pretende ser um modesto contributo nesse sentido, em 
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particular, no que à sistematização e aplicação de princípios para a elaboração de 

materiais didáticos para o ensino do português em situação de formação de 

professores timorenses diz respeito.  
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3.  Capítulo III 

A aplicação da abordagem comunicativa em Timor-Leste 

 

  

A expressão abordagem comunicativa é frequentemente usada no singular. 

Contudo, vários linguistas e teorizadores chamam a atenção para o facto de existirem 

diferentes abordagens comunicativas, bem como diferentes propostas para a sua 

concretização: 

 

 A great deal has been said and written about CLT [Communicative 

Language Teaching] in the last 30 years, and it is sometimes assumed 

that the approach is a unitary one, whereas in reality it consists of a 

family of approaches. And, as is the case with most families, not all 

members live harmoniously together all of the time. (Nunan, 2004: 7) 

 

Existem, no entanto, princípios gerais comuns às diversas maneiras de 

perspetivar a abordagem comunicativa. Trata-se de uma forma de encarar a língua e o 

processo de ensino-aprendizagem que coloca ênfase na aquisição e desenvolvimento 

de uma competência comunicativa. Mais importante que o domínio perfeito das 

estruturas gramaticais é a capacidade do aprendente criar significado e saber aplicar 

aspetos formais, sociolinguísticos e pragmáticos da língua para comunicar (Rahman, 

2010). Para atingir uma competência comunicativa, há que privilegiar a interação, nas 

suas diferentes formas (entre grupos, pares de aprendentes, entre professor e 
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aprendente, entre o aprendente e falantes nativos…). Esta interação deve ocorrer 

numa grande variedade de contextos, fazendo uso de situações da vida real. 

O processo de ensino aprendizagem deve estar centrado no aprendente ao nível 

das suas necessidades, interesses, ritmos de aprendizagem e ao nível da ação. Assim 

sendo, cabe ao professor estabelecer um compromisso entre a ideia que tem das 

necessidades dos seus alunos e a consciência que os próprios aprendentes têm das 

suas necessidades comunicativas. Cabe ao aprendente ter um papel ativo no processo 

de aprendizagem, usando a língua para agir, resolver problemas, tomar decisões em 

contextos de uso o mais próximos possível da vida real. Neste âmbito, o uso de textos 

autênticos é privilegiado. 

Todavia, dentro do grande chapéu teórico da abordagem comunicativa existem 

diferentes perspetivas e propostas de teorização que colidem entre si, nomeadamente 

quando se trata de decidir sobre as componentes que integram a competência 

comunicativa, a natureza do processo de aquisição/aprendizagem de uma língua não 

materna, a importância da relação input/output e do ensino/aprendizagem explícito 

das estruturas gramaticais. 

Podemos, deste modo, distinguir três grandes correntes de teorização, 

apresentadas por Canale e Swain (1980), Larsen-Freeman (1991), Nunan (2004) e Pica 

(2005), entre outros. 

As teorias inatistas da abordagem comunicativa, assim designadas por autoras 

como Larsen-Freeman (1991) e Pica (2005), formam uma primeira corrente na qual se 

integram teorizadores10 que defendem que a aprendizagem de uma língua não 

materna deve acontecer nos mesmos moldes em que uma criança aprende a sua L1. 

Saber comunicar numa L2/LE resulta, deste modo, de um processo de aquisição e não 

de aprendizagem. Krashen (1981), cujas teorias sobre a natureza do processo de 

ensino-aprendizagem de uma L2 o colocam neste grupo, ainda que a sua abordagem 

seja denominada abordagem natural, entende por aquisição um processo em que o 

aprendente adquire uma competência linguística em L2 de forma inconsciente. Devido 

à sua capacidade inata para aprender qualquer língua, basta ao aprendente estar 

                                                             
10

 Van Ek, J.A. (1976). The Threshold Level for Modern Language Learning in Schools. Strasbourg: Council of Europe; 
Savignon, S. J. (1972). Communicative Competence: An Experiment in Foreign-Language Teaching. Philadelphia, 
Center for Curriculum Development. 
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exposto a uma grande quantidade de input da língua-alvo11, que deverá ser 

compreensível nas suas linhas gerais ainda que não totalmente abarcável nas suas 

estruturas gramaticais, para adquirir, de forma implícita, os conhecimentos e 

competências necessárias para conseguir comunicar nessa língua.  

Não é, deste modo, absolutamente necessária uma aprendizagem formal, 

entendida como uso consciente das estruturas formais da língua decorrente de uma 

aprendizagem explícita das regras gramaticais. Nesta corrente teórica, a ênfase é 

colocada na oralidade e na aquisição de capacidades mínimas de comunicação. Mais 

importante do que dominar as estruturas da língua é conseguir comunicar passando a 

mensagem. A precisão gramatical, bem como a adequação sociolinguística são 

descuradas. 

Pica (2005) atribui a este conjunto de pressupostos a designação de non interface 

position pelo facto de a aprendizagem e o conhecimento explícito de uma L2 serem 

independentes de competência em L2. 

Nas últimas três décadas esta corrente de pensamento tem conhecido forte 

contestação da parte de vários teorizadores e investigadores das áreas da didática, da 

psicolinguística e da neurolinguística. Entre eles, Canale e Swain que defendem que 

ainda que a competência gramatical por si só não seja suficiente para o 

desenvolvimento de uma competência comunicativa, seria inapropriado concluir que a 

competência gramatical é irrelevante ou desnecessária para o desenvolvimento dessa 

mesma competência (cf. Canale e Swain, 1980: 13-14). 

De acordo com Pica (2005), a posição mais forte é a que a autora designa por 

weak interface position. Entre os seus muitos seguidores, encontramos Long (1985), 

Ellis (2005) que defendem que o conhecimento em L2 pode ser construído também 

através de aprendizagem explícita das estruturas da língua. No entanto, a aquisição de 

uma L2 é vista como uma atividade predominantemente implícita, principalmente nos 

níveis de iniciação: 

Grammar is best taught to learners who have already acquired some 

ability to use the language (i.e., intermediate level) rather than to 

                                                             
11 Ver teoria do input in KRASHEN, S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford. 

Pergamon Press Inc. 
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complete beginners. However, grammar can be taught through 

corrective feedback as soon as learners begin to use the language 

productively. A focus-on-forms approach is valid as long as it includes 

an opportunity for learners to practise behaviour in communicative 

tasks (Ellis, 2006: 102). 

 

 Para estes autores, é possível recorrer a outras intervenções que levem os 

aprendentes a perceber a relação entre forma e conteúdo. Long realça a importância 

da interação entre interlocutores (no trabalho de grupo, no diálogo entre 

aprendente(s) e o professor ou entre aprendentes e outros falantes-nativos) e da 

negociação de significado que ocorre durante a mesma, através de estratégias como 

pedidos de explicação, repetição, reformulação, que na ótica do autor são tão ou mais 

importantes que a mera exposição a input, podendo ter um papel determinante na 

progressão do aprendente: 

What many researchers do agree upon is that learners must be put in a 

position of being able to negotiate the new input, thereby ensuring 

that the language in which it is heard is modified to exactly the level of 

comprehensibility they can manage (Long, 1985: 214). 

 

A strong interface position cuja validade e pertinência são defendidas por Pica 

(2005) advoga que a competência em L2 está intrinsecamente associada a uma 

aprendizagem explícita da língua, sendo que a exposição e a prática continuada das 

formas linguísticas, associadas à respetiva função comunicativa e ao contexto 

sociolinguístico, auxiliam um processo de interiorização que tornará a aprendizagem 

explícita em conhecimento implícito. Estamos perante uma perspetiva que se adequa 

ao contexto muito específico do ensino do português em Timor-Leste.  

Estudos no âmbito das neurociências e, em particular, da neurolinguística, 

realizados a partir da última década do século XX, têm criado uma base empírica que 

nos permite afirmar com alguma segurança que a aquisição/aprendizagem de uma 

língua não materna implica processos cognitivos distintos dos da 

aquisição/aprendizagem de uma língua materna. Vários estudos revelam ainda que 

aprendizagem de uma L2/Le por aprendentes tardios, em situação de não imersão 
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linguística, tal como acontece no âmbito do ensino da língua portuguesa a professores 

timorenses, se apresenta frequentemente defetiva, evidenciando défices a nível da 

fonologia e da morfossintasse. Flores elenca várias hipóteses para este fenómeno, que 

derivam de diversas correntes de pensamento: 

Uma corrente importante dentro deste campo de investigação tem 

centrado as suas atenções na idade em que o falante começa a adquirir 

a segunda língua, defendendo a hipótese da existência de um período 

crítico para a aquisição da língua (cf. Johnson & Newport 1989; 

Newport 1990). Outros investigadores procuram explicar as diferenças 

entre bilingues tardios e bilingues precoces com base no fator input, 

isto é, analisando o grau e a natureza da exposição do falante à L2 (cf. 

Burling 1981). Outras explicações apontam para fatores afetivos e 

sociolinguísticos, assim como para diferenças individuais de aptidão 

linguística (ver as discussões em Abrahamsson & Hyltenstam 2008; 

Bialystok & Hakuta 1994; Flege 1987) (2013:7). 

 

Todavia, um contributo inegável para uma melhor compreensão deste fenómeno 

é o que chega por via da neurolinguística através dos trabalhos de Michael Ullman 

(2001; 2004) e Michel Paradis (2009), ambos citados por Flores (2013). Trata-se de 

uma área de investigação que tem procurado comprovar que os subsistemas da 

memória e as transformações que sofrem ao longo do tempo, desempenham um 

papel determinante na aquisição de uma língua (nativa ou segunda). Ullman refere, 

assim, que a aquisição e aprendizagem de uma língua estão dependentes de dois 

subsistemas de memória, o da memória declarativa e o da procedimental. Os dois 

subsistemas são independentes, embora interajam entre si. 

A memória declarativa é a responsável pela aprendizagem, uso e representação 

do conhecimento sobre factos e eventos. Neste subsistema o conhecimento é 

adquirido rapidamente e é parcialmente, embora, não completamente, explícito 

(Ullman; 2013: 160). Na aquisição de uma língua materna, este tipo de memória é 

responsável pela assimilação do léxico. A memória procedimental é responsável pela 

aprendizagem e controlo, de forma implícita (não consciente), de capacidades 

perceptuais-motoras (ex.: andar de bicicleta, usar um computador…) especializando-se 
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na aprendizagem de sequências e de regras. No domínio da língua materna, falamos 

das sequências de formas complexas no domínio da fonologia e da morfossintaxe, bem 

como das regras que governam essas sequências. A aprendizagem feita neste 

subsistema requer uma prática extensiva e um elevado grau de exposição à língua 

(input). Contudo, numa língua não materna tardiamente adquirida, o conhecimento 

fonológico e morfossintático depende mais da memória declarativa do que da 

procedimental: 

 

By contrast, adult speakers of later-learned L2 should rely heavily on 

declarative memory on complex forms because procedural memory 

may be attenuated in adults, while declarative memory is in its prime 

(Ullman; 2013: 162).  

 

A ilação que Flores (2013) tira deste pressuposto está patente na seguinte 

afirmação:  

 

Esta visão tem implicações importantes para o ensino das línguas 

estrangeiras, pois, por um lado, realça a necessidade de uma 

exposição intensiva à L2, por outro lado, justifica também a 

importância do ensino da gramática, que é assimilada através da 

repetição contínua de exercícios gramaticais (cf. Martins & Pereira 

2011). Demonstra sobretudo que a imersão no ambiente linguístico 

da L2 é «o melhor remédio para aprender a língua» (Flores; 2013: 9).  

 

Assim sendo, o saber linguístico ao ser armazenado na memória declarativa, 

deverá ser explícito. Isto não obsta a que este conhecimento explícito da língua seja 

transferido para a memória procedimental, tornando-se essencialmente implícito. 

Porém, no caso de aprendentes tardios de uma língua não materna, (tal é o caso dos 

professores timorenses a receber formação em língua portuguesa em território 

timorense) este processo apenas será possível se os falantes estiverem expostos 

intensivamente à sua L2 e à prática da mesma. Quem tem ou teve a experiência de 
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lecionar língua portuguesa em Timor, sabe que esta exposição ao português acontece, 

na maioria dos casos, apenas em situação de sala de aula. 

Por último, importa esclarecer o que se entende por conhecimento explícito da 

língua. Rod Ellis esclarece que o conhecimento explícito inclui dois aspetos: o 

conhecimento analisado e a explicação metalinguística. O primeiro remete para a 

consciência de como uma característica formal funciona e o segundo para o 

conhecimento de terminologia gramatical que permite compreender a explicação de 

uma regra (2006; 95). O conhecimento explícito por si só não é eficaz, mas deve ser 

desenvolvido de modo a se poder atingir o conhecimento implícito da língua. 

Consequentemente, a abordagem comunicativa que serve de base aos princípios 

para a elaboração de materiais didáticos para o ensino de português a professores 

timorenses perfilhada por esta tese assenta na strong interface position, isto é aquela 

que olha para o ensino explícito da língua de forma inclusiva, ainda que o enfoque 

deva estar sempre no desenvolvimento de uma competência linguística subsidiária de 

uma competência comunicativa. Tal torna-se imprescindível num contexto de não 

imersão linguística e de aprendentes tardios da língua e ainda mais incontornável se a 

isto acrescentarmos o facto de que uma percentagem considerável de professores 

timorenses a frequentar os cursos de formação lecionam ou poderão vir a lecionar 

língua portuguesa. 

Importa, no entanto, ressaltar que a expressão “abordagem comunicativa” remete 

para um chapéu teórico bastante abrangente, dentro do qual cabem não só diferentes 

visões como também diferentes possibilidades de concretização. 
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4. Capítulo IV 

 A abordagem baseada em tarefas 

 

Já vimos que a abordagem comunicativa é de natureza geral e filosófica, 

baseando-se em teoria e investigação linguística, psicolinguística e sociológica, 

ramificando-se em diversas práticas a nível de programas curriculares e de 

metodologias. Entre as diferentes concretizações possíveis (abordagem baseada em 

géneros, abordagem lexical, abordagem integrada de conteúdos e língua…) está a 

abordagem baseada em tarefas também perfilhada pelo Quadro Europeu Comum de 

Referência para o Ensino das Línguas (Conselho da Europa; 2001). 

Enquanto língua veicular de acesso ao conhecimento escolar, académico e 

científico, o português deverá ser apreendido pelos professores timorenses nos seus 

diferentes domínios orais (escutar, falar), escritos (ler, escrever) e linguístico 

(funcionamento da língua). O objetivo último é que cada professor saiba recorrer ao 

português para ensinar os conteúdos das suas disciplinas, pelo que a abordagem 

baseada simultaneamente na língua e no conteúdo se torna inevitável em 

determinada altura do processo de formação dos professores. Contudo, dadas as 

características pessoais dos formandos/professores timorenses e a presença ainda 

restrita da língua portuguesa em Timor-Leste (muito pouco presente fora do contexto 

de formação), torna-se imperativo que a primeira experiência de aprendizagem, isto é, 

nos níveis iniciais (A1 e A2), se centre no desenvolvimento da capacidade usar o léxico 
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e as formas da língua para desempenhar atos de fala importantes na rotina de um 

professor dentro da sala de aula (ex.: expor informação, fazer pedidos, dar instruções, 

explicações, compreender diferentes géneros textuais…). Dado que a língua é 

encarada como instrumento de ação que vai ao encontro das necessidades dos 

falantes, ela dever ser, desde os níveis elementares da formação, direcionada para fins 

específicos. Antes da centragem nos conteúdos disciplinares que os professores 

deverão saber compreender e exprimir em português, o enfoque deverá estar nos atos 

de fala mais recorrentes num professor, independentemente da sua área disciplinar12.  

Quem conhece bem a realidade educativa timorense sabe que os professores 

(penso nos professores do 2º e 3º ciclo e ensino secundário) podem ter de lecionar em 

áreas disciplinares muito distintas ao longo do seu percurso profissional 

independentemente da sua formação académica (ou, em alguns casos, ausência 

dela…). 

A abordagem por tarefas coaduna-se perfeitamente com o ensino da língua 

centrado em atos de fala ou funções da língua relacionados com o contexto específico 

de sala de aula. Estamos também perante uma prática pedagógica que na sua 

interpretação dita “fraca”13 preconiza o enfoque explícito na gramática. 

Esta abordagem encontra em David Nunan um dos seus principais teorizadores. 

Ao definir tarefa pedagógica14, o autor refere que My own definition is that a 

pedagogical task is a piece of classroom work that involves learners in comprehending, 

manipulating, producing or interacting in the target language while their attention is 

focused on mobilizing their grammatical knowledge in order to express meaning, and in 

which the intention is to convey meaning rather than to manipulate form. The task 

should also have a sense of completeness, being able to stand alone as a 

communicative act in its own right with a beginning, a middle and an end (2004: 4). 

Nesta definição, as estruturas ou formas gramaticais são subsidiárias do significado, 

pois elas não são manipuladas com um fim em si mesmas, mas com o objetivo de criar 

                                                             
12 Até porque tem sido prática corrente nos diversos projetos de formação em Língua Portuguesa em Timor-Leste 
criar sempre turmas que integram professores de diferentes ciclos e áreas disciplinares.   
13 A interpretação forte defende que as tarefas comunicativas não necessitam de foco na aprendizagem explícita da 

gramática (Nunan, 2004: 22). 

14
 Por oposição a tarefa-alvo (target task) que remete para o uso da língua para além da sala de aula, para atingir 

um objetivo comunicativo que transcende a própria língua (ex.: reservar um bilhete de avião, fazer compras num 
supermercado…) (Nunan, 2004). 
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um ato de fala que cumpre um determinado objetivo comunicativo, num contexto 

comunicativo específico. No QERC (2001) encontramos a mesma linha de pensamento, 

que concebe a tarefa como um conjunto de ações significativas realizadas com uma 

finalidade específica e do qual resulta um produto (output) específico.  

Quando se trata de tarefas pedagógicas, concebidas para o ensino-aprendizagem 

de uma língua, o desempenho do aprendente diz respeito quer ao significado quer à 

forma como ele é compreendido, expresso ou negociado, devendo procurar-se um 

equilíbrio entre a atenção prestada ao significado e à forma, à fluência e à correção 

(2001: 218). 

A abordagem baseada em tarefas assenta em sete princípios que devem nortear a 

conceção de currículos, programas e materiais didáticos (Nunan, 2004). Um dos 

princípios é designado por scaffolding (andaime) que consiste em criar momentos de 

impregnação linguística em que o aprendente entra em contacto com o vocabulário, as 

estruturas gramaticais e as funções comunicativas que deverá ativar, quer de forma 

reprodutiva, quer criativa. As várias etapas da sequência didática devem estar 

encadeadas, sendo que cada uma deve ser a continuação lógica da anterior. Estamos 

perante o princípio da task dependency. Esta lógica de encadeamento deverá partir da 

receção para a produção (antes de falar/escrever ou aprendentes deverão escutar/ler) 

e da reprodução (repetição de formas e léxico) para a produção criativa e livre, isto é 

sem condicionalismos ou imposições a nível de léxico e estruturas gramaticais, que 

poderão ser usados em novas combinações (reproduction to creation principle). Deste 

princípio decorre o da aprendizagem ativa (ative learning), segundo o qual os alunos 

aprendem melhor fazendo, construindo o seu próprio conhecimento, ao invés de este 

ser transmitido exclusivamente pelo professor. Acrescente-se o princípio da reciclagem 

(recycling), que consiste em criar momentos de retoma ou repescagem do léxico e das 

formas exploradas em momentos anteriores, procurando usá-los em novos contextos. 

Este princípio é crucial para a interiorização dos itens linguísticos em contextos de não 

imersão linguística, como é o caso de Timor-Leste. Estes itens devem estar 

perspetivados numa lógica de integração (integration principle), em que a relação 

entre a função comunicativa, as formas e os significados deve ser clarificada. Por 

último, deve-se por em prática o princípio da reflexão (reflection) em que o enfoque 

muda do conteúdo linguístico para o processo de aprendizagem, procedendo o 
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aprendente a uma reflexão sobre o que aprendeu e quão bem aprendeu, numa lógica 

de autoavaliação. 

Importa referir que a abordagem baseada em tarefas não se restringe à tarefa. 

Nunan propõe três tipos de atividades denominadas building blocks da abordagem: o 

exercício linguístico, de manipulação de itens da área lexical, gramatical, fonológica, 

que permite uma prática linguística com um conjunto restrito de elementos (Nunan, 

2004: 23), a atividade comunicativa, em que um conjunto limitado de itens é usado 

para concretizar uma função comunicativa (Nunan, 2004: 24). Estas atividades incluem 

ações de reprodução de estruturas exploradas (ex.: repetir um diálogo que se leu e 

memorizou…). Por último, temos a tarefa, em que as formas, os significados e as 

funções anteriormente explorados nos exercícios linguísticos e nas atividades 

comunicativas são livremente recombinados pelos aprendentes num contexto 

comunicativo particular para atingir um resultado que transcende a própria língua 

(2004: 29). Entre os diferentes tipos de tarefas possíveis, Nunan identifica as de 

lacunas informativas (information-gap task), em que o aprendente precisa de 

informação que o seu interlocutor, com o qual interage, detém. Há também as tarefas 

de resolução de problemas (reasoning-gap ativities) e as de opinião (ex.: debates, 

completamento de histórias…) (2004: 59). 

A abordagem baseada em tarefas, tal como é concebida por Nunan, estabelece 

um processo de seis passos ou etapas que os professores e autores de materiais 

didáticos devem cumprir aquando da preparação de sequências didáticas e de 

materiais que as espelhem. A primeira etapa, designada por schema building, consiste 

na concretização do princípio de scaffolding em que devem ser criados exercícios e 

atividades que estabeleçam um contexto comunicativo/ situacional e que introduzam 

o léxico e as estruturas que mais tarde serão necessários para a realização da tarefa. 

Este é o momento de ativar competências de receção (ex.: compreensão oral e escrita) 

Na segunda etapa, controlled practice, parte-se da audição e da compreensão escrita 

de diálogos e de outro tipo de textos para treinar, de forma reprodutiva, e ainda sem o 

enfoque consciente na forma, o vocabulário, as estruturas e as funções introduzidas na 

primeira etapa. Segue-se uma terceira etapa, em que o aprendente é exposto à 

audição de textos autênticos ou simulados em que participam falantes nativos e onde 

as estruturas introduzidas nos dois passos anteriores são retomadas e enriquecidas 
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com outros exemplos (Authentic Listening Practice). No que à autenticidade diz 

respeito, Nunan chama a atenção para a importância de preparar o 

formando/aprendente para a língua que vai encontrar fora da sala de aula, sendo que 

daqui advém a importância de expô-lo a input autêntico. Relembre-se que por material 

autêntico entende-se todo e qualquer input que não é produzido com fins didáticos. 

Estamos perante um princípio seguido por qualquer uma das variantes da abordagem 

comunicativa. Contudo, para autores como Nunan (2004), Ellis (2005) e Tomlinson 

(2010) mais importante do que usar exclusivamente materiais autênticos é perceber 

como alternar materiais autênticos e fabricados de modo a proporcionar uma 

experiência de aprendizagem otimizada: 

To my mind it is not a matter of whether or not authentic materials 

should be used, but what combination of authentic, simulated and 

specially written materials provide learners with optimal learning 

opportunities (Nunan; 2004: 49). 

 

Apenas num quarto momento, (Focus on Linguistic Elements), os aprendentes 

resolvem uma sequência de exercícios gramaticais cujo enfoque está em um ou mais 

elementos linguísticos. Numa abordagem mais tradicional esta etapa ocorreria em 

primeiro lugar. Todavia, na abordagem baseada em tarefas, antes da análise de formas 

e estruturas linguísticas, é dada ao aprendente a oportunidade de ver, escutar e falar a 

língua-alvo num contexto comunicativo específico. Depois da análise de estruturas da 

língua, chega o momento de envolver o aprendente em atividades comunicativas 

(Provide freer practice) que envolvam negociação de significado e algum grau de 

liberdade linguística, ainda que com a restrição de usar vocabulário e estruturas 

apresentadas, treinadas e analisadas nas etapas anteriores. No sexto e último passo, 

os aprendentes realizam uma tarefa pedagógica, de preferência em grupo, dado que a 

interação assume um particular relevo nesta abordagem, exigindo do aprendente a 

ativação de estratégias de conversação e de negociação de significado (repetição, 

pedidos de clarificação, paráfrases…) que são vistas como fundamentais para a 

progressão da aprendizagem. Na tarefa, a liberdade discursiva é total (não é exigido o 

uso de léxico e estruturas específicas), ainda que o contexto situacional em que a 

tarefa se insere deva levar os aprendentes a naturalmente recorrer a palavras e formas 
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usadas nas etapas anteriores, pondo em prática novas combinações. Nas atividades 

comunicativas e nas tarefas (etapas 5 e 6) é importante pôr em prática o que Nunan 

designa por autenticidade procedimental, que consiste em levar os alunos a praticar, 

em sala de aula, comportamentos comunicativos que terão de usar em interações 

genuínas fora da sala de aula. 

A abordagem baseada em tarefas, tal como é concebida por Nunan, revela-se 

adequada ao ensino da Língua Portuguesa a professores timorenses, na medida em 

que vai ao encontro das necessidades de aprendentes tardios da língua num contexto 

de não imersão linguística. Trata-se de uma abordagem que, mantendo a sua essência 

comunicativa, não descura a centragem explícita nas formas gramaticais, subsidiária 

do significado e da função comunicativa. O ensino explícito da gramática em 

aprendentes tardios revela-se incontornável pelas razões já apontadas anteriormente 

(ver p. 26). A sequenciação nas seis etapas atrás descritas pressupõe um ritmo de 

aprendizagem menos célere, mais dependente da reprodução e da retoma de 

conteúdos lexicais, gramaticais e fonéticos e de uma maior exposição a input como 

sendo determinantes para uma maior fluência e correção no uso da língua. 
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5. Capítulo V 
 

Critérios para a análise e produção de materiais didáticos de PLNM 
para os níveis A1 e A2  

 

 

5.1 Introdução 

 

Tendo já procedido a um enquadramento histórico, teórico e institucional do 

Ensino do Português em Timor-Leste, em particular, no que à formação de 

adultos/professores diz respeito, vai proceder-se agora a uma análise e avaliação de 

materiais didáticos utilizados no âmbito do(s) Projeto(s) Educativo(s) da Cooperação 

Portuguesa em Timor.  

Pretende-se que o corpus selecionado seja representativo das diferentes fases do 

Projeto em que participei, pelo que serão analisados materiais da 2ª à 4ª fase (e última 

até ao momento) da cooperação educativa entre Portugal e Timor. A primeira fase 

também não se encontra incluída dado o público-alvo principal dela terem sido os 

alunos timorenses do ensino básico e secundário e não os professores. A base 

científica e os princípios didáticos para a elaboração de materiais defendidos nesta 

tese derivam, em parte, das características do público-alvo das formações: 

aprendentes tardios, em contexto de não imersão linguística, e, na sua maioria, 

professores em exercício ou futuros docentes. 

Os materiais didáticos em análise são, maioritariamente, da minha autoria e 

foram todos eles aplicados por mim em sala de aula. O ideal seria avaliar materiais de 
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diferentes professores portugueses cooperantes. Todavia, querendo evitar o possível 

desconforto causado por uma exposição deste tipo, optei por avaliar os meus próprios 

materiais e traçar, à luz dos critérios propostos, uma linha evolutiva dos mesmos, 

apontando para cada material aspetos positivos e negativos. Importa também referir 

que a prática da partilha de materiais entre colegas cooperantes sempre foi bastante 

comum, o que originou dois fenómenos que passo a explicar. O primeiro consiste 

numa preponderante uniformização no que a temas, conteúdos gramaticais e lexicais, 

tipos de atividades e sequenciação das mesmas diz respeito. O segundo traduz-se 

numa perda da noção de autoria individual, na medida em que, devido a esta partilha 

constante, muitos materiais, não identificados quanto ao autor, foram passados de 

colega em colega e usados pelos mesmos, por vezes na sua forma original, mas muitas 

vezes com algumas adaptações que iam desde a alteração da sequenciação à 

supressão ou inclusão de novos exercícios ou atividades. Esta situação, por si só, 

dificultaria a seleção de materiais de autoria exclusiva de um único colega. Na 

passagem da 2ª para a 3ª fase, com o desaparecimento das planificações anuais e de 

unidade didática comuns a todos os professores do mesmo nível e a criação dos 

primeiros programas, caracterizados pela ausência de indicação de áreas temáticas, 

abriu-se caminho a uma maior diversificação na conceção de materiais, 

permanecendo, contudo, a prática de partilha, apropriação e de fusão de materiais de 

diferentes autores, o que dificultaria, em parte, o processo de seleção dos mesmos 

para o âmbito desta tese.   

Não querendo fazer generalizações abusivas, não obstante o conhecimento que 

tenho do trabalho de uma parte considerável dos meus colegas, uma vez que também 

participei, durante seis anos, neste processo de criação e de partilha de materiais, 

arrisco-me a afirmar que a amostra que me proponho analisar e avaliar é 

representativa do tipo de trabalho desenvolvido por nós, professores cooperantes, nas 

diferentes fases do Projeto Educativo de Cooperação em Timor-Leste. Pretendo, deste 

modo, ajudar a lançar, de forma construtiva, as bases para uma política de criação de 

materiais didáticos em Timor-Leste, no contexto de formação de professores de 

Português e em Língua Portuguesa.  
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Segue o quadro dos critérios que servirão de base para a análise e avaliação de 

materiais didáticos. 

 

 

Critérios para a produção, análise e avaliação de materiais didáticos em 

Timor-Leste 

 

a) A abordagem de ensino que os materiais refletem (comunicativa vs gramatical) 

b) Os conteúdos gramaticais à luz das seis etapas e sete princípios da abordagem 

baseada em tarefas de David Nunan (2004): 

b.1 Construção de um esquema (Schema Building): etapa que concretiza o 

princípio de Scaffolding que consiste na introdução de um contexto 

situacional/funcional associado a vocabulário e formas específicas necessários 

para, mais tarde, o aprendente realizar uma tarefa. Nesta etapa, o princípio da 

integração deverá estar presente, de modo a que o aprendente possa 

compreender melhor a relação entre forma, significado e função; 

b.2 Prática controlada (Controlled Practice): etapa que se integra numa lógica 

de encadeamento que Nunan designa por task dependency, baseada em dois 

princípios (o da receção para a reprodução e o da reprodução para a criação). 

De acordo com o primeiro princípio, deve-se partir da receção para a 

reprodução, isto é, da compreensão oral e escrita de diálogos, que são depois 

reproduzidos na íntegra, ipsis verbis, pelos aprendentes ou com variações; 

b.3 Prática de audição autêntica: etapa em que os aprendentes participam na 

audição intensiva de diálogos/ textos autênticos ou fabricados, que os 

aprendentes terão de associar a diferentes funções e/ou contextos. Estes textos 

devem incorporar as formas, os significados e as funções das etapas anteriores, 

podendo incluir novos elementos; 

 

b.4 Enfoque nos elementos linguísticos: quarta etapa, em que são 

apresentados exercícios de manipulação de elementos linguísticos, que podem 
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ter a forma dos tradicionais exercícios gramaticais. Ao chegar a esta etapa, o 

aprendente já terá lido, escutado e reproduzido estes elementos linguísticos, 

dentro de um contexto comunicativo. Dever-se-á aplicar o princípio da 

aprendizagem ativa, levando o aprendente a identificar padrões no 

funcionamento da língua e a construir o seu próprio conhecimento. 

Privilegia-se, no âmbito desta tese, uma abordagem explícita dos conteúdos 

gramaticais; 

 

b.5 Prática mais livre: quinta etapa, em que os alunos têm a oportunidade de 

participar em atividades comunicativas em que o vocabulário e as formas 

meramente reproduzidas nas etapas anteriores podem ser usados com a 

inclusão de novos elementos ou combinações à escolha deles. Nesta etapa, 

começa, assim, a ser implementado o princípio da reprodução para a criação, 

concretizado de forma mais plena na etapa seguinte; 

 

b.6 Realização de uma tarefa pedagógica: última etapa em que os aprendentes 

usam a linguagem sem restrições para realizar uma função da língua associada a 

um contexto comunicativo específico. Pode e deve verificar-se a concretização 

do princípio da reciclagem, em que os aprendentes retomam itens linguísticos 

(vocabulário, estruturas e funções) já usados em contextos diferentes. 

 

c) Ensino explícito vs ensino implícito dos conteúdos/competências gramaticais; 

 

d) Ensino contextualizado/funcional da gramática vs ensino isolado dos 

conteúdos/competências gramaticais; 

 

e) Ensino dos conteúdos/competências gramaticais a partir de textos e de 

imagens autênticos vs ensino dos conteúdos/competências gramaticais a 

partir de textos e imagens forjadas; 

 

f) O ensino das estruturas gramaticais associado a conteúdos/ temas/ situações 

comunicativas ligados à realidade timorense (da abordagem intracultural à 
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intercultural);  

 

g) Recurso a uma abordagem contrastiva/ comparativa das estruturas do tétum e 

do português 

   

Quadro 2: Critérios para a produção, análise e avaliação de materiais 
didáticos em Timor-Leste 

 
 

5.2 Materiais didáticos utilizados na 2ª fase do projeto (2006-2008) 

 

5.2.1 Observações prévias 

 

Os materiais em análise, neste grupo, foram usados entre 2006 e 2008 naquela que 

corresponde à segunda fase do Projeto de Reintrodução da Língua Portuguesa em 

Timor-Leste (PRLP) e a primeira que teve como público-alvo principal os professores 

timorenses. Já foi referido, no capítulo sobre o enquadramento institucional da 

formação em Língua Portuguesa, que esta fase se caracterizou pela ausência de 

coordenação e acompanhamento pedagógico-didático, bem como de programas. 

Deste modo, os professores portugueses cooperantes trabalhavam de forma mais ou 

menos isolada e independente, em distritos com recursos muito limitados no que diz 

respeito a eletricidade (que na maioria dos distritos só era fornecida pelo Estado das 

18h às 24h), bibliotecas, acesso à Internet e lojas de fotocópias, à exceção de Díli e 

Baucau. As aulas eram dadas em escolas públicas, na sua maioria, em salas de aula 

sem eletricidade e sem o equipamento de apoio que encontramos nas escolas e 

centros de formação em Portugal (por exemplo, computadores, projetores…), ainda 

que, em alguns distritos, fosse possível requisitar um projetor no edifício da 

Administração Educativa Regional ou aos serviços administrativos/logísticos do PRLP, 

sediados na capital. Todos os professores cooperantes a trabalhar num determinado 

distrito residiam na mesma casa, que funcionava, em simultâneo, como local de 

residência e de trabalho, onde os professores preparavam as suas aulas. O acesso à 

Internet estava dependente da eletricidade, o seu funcionamento era lento, existindo 
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apenas um cabo de ligação por casa, o que significa que só podia ser acedida por um 

professor de cada vez. Cada casa possuía um acervo de obras bastante reduzido e 

pouco atualizado, constituído, na sua maioria, por alguns manuais do Ensino Básico e 

Secundário português, de diferentes disciplinas e concebidos, claro está, para um 

público português adolescente. A existência de bons dicionários, manuais de PLE e de 

gramáticas da Língua Portuguesa Estrangeira não estava garantida, embora em 

algumas casas houvesse a Gramática Ativa 115, que, de resto, era distribuída aos 

formandos. Cabia a cada professor levar de Portugal os materiais que mais lhe 

convinham. Todavia, nas entrevistas de seleção/recrutamento, conduzidas em 

Portugal, inicialmente por funcionárias do GEPE (Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação do Ministério da Educação português), depois pelo IPAD 

(antigo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento) e, por último, por 

instituições portuguesas do Ensino Superior (ESSE do Porto, Universidade do Minho e 

de Aveiro), os professores portugueses não eram informados acerca das áreas 

disciplinares nem dos níveis em que iam lecionar, o que dificultava uma seleção 

adequada de materiais didáticos de apoio a levar. Nas casas dos professores 

portugueses, em Timor-Leste, os únicos manuais de PLE existentes eram o Português 

Sem Fronteiras 1,2 e 3,16 e o Português em Timor 1, 2e 317, da mesma editora e que 

consistiu na tentativa de adaptação do manual anterior à realidade sociocultural 

timorense. Nesta fase, era habitual recebermos de Portugal remessas destes dois 

manuais, que eram posteriormente distribuídos pelos formandos. Contudo, importa 

referir que estes manuais não foram adotados pelo Projeto, não existindo qualquer 

indicação de que devessem ser usados em sala de aula. Eram, antes, oferecidos como 

ferramentas auxiliares de estudo, para serem usados em casa pelos formandos. Isto 

não obstava a que alguns professores cooperantes aproveitassem ocasionalmente 

alguns textos e exercícios dos mesmos para serem usados em sala de aula. Contudo, 

desde a minha integração no Projeto, em outubro de 2006, até à minha saída, em 

agosto de 2013, a prática generalizada foi sempre a de utilização preponderante de 

materiais didáticos não editados e criados/adaptados pelos próprios 

professores/formadores portugueses.  

                                                             
15 Olga Coimbra e Isabel Coimbra, Gramática Ativa 1, Lisboa, Lidel, 2002 
16

 Olga Coimbra e Isabel Coimbra, Português Sem Fronteiras 1, Lisboa, Lidel, 1997 
17 Olga Coimbra e Isabel Coimbra, Português em Timor 2, Lisboa, Lidel, 2005  
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O conjunto de materiais em análise foi usado nos distritos de Cova Lima e Ermera, 

na formação em português para o nível II, que correspondia sensivelmente ao nível A2 

do QECR. Não obstante a falta de um programa para cada nível, existiam, contudo, 

para o nível II, três documentos de referência, criados por uma equipa de colegas/ 

professores, os quais orientavam todo o trabalho de produção de materiais didáticos, 

eram eles: um perfil de passagem, equivalente a um perfil de chegada dos formandos, 

isto é, um conjunto de descritores de desempenho que os formandos deveriam 

conseguir realizar no final do nível, uma planificação anual, com indicação de 

competências, o tema de cada unidade didática, conteúdos gramaticais, atividades, 

estratégias, materiais e instrumentos de avaliação, entre outros (ver p. 60) e, por 

último, planificações para cada unidade didática divididas nas mesmas componentes 

da planificação anual. 

 

5.2.2 Análise de materiais didáticos não editados usados na 2ª fase do 

Projeto 

 

Os materiais em análise pertencem a duas unidades didáticas, a número 1, 

intitulada Alimentação e a 2, Atividades Comerciais e Serviços Públicos. Dada a 

inexistência de programas, as orientações para a elaboração destes materiais 

derivaram das já referidas planificações anual e de unidade didática. Relativamente ao 

critério a) (abordagem comunicativa vs gramatical), uma análise atenta dos 

documentos de orientação do professor (planificações e perfil de passagem), que 

serviram de base à elaboração dos materiais, permite-nos detetar uma discrepância 

entre o perfil de passagem e as planificações anual e de unidade didática. O primeiro 

(perfil de passagem) foi claramente concebido com base numa abordagem 

comunicativa, que privilegia o desenvolvimento de competências pragmáticas e que 

contém os seguintes descritores para o nível II (A2): 
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 Pode comunicar, numa situação simples e habitual, sobre temas e actividades 

conhecidos; 

 Pode descrever, com meios simples, uma pessoa, um local, um objecto, a sua 

formação, o seu meio e evocar um assunto do seu interesse; 

 Consegue compreender e produzir um discurso numa linguagem clara e usual e quando 

se trata de temas conhecidos, de âmbito laboral, escolar ou relacionado com os 

lazeres; 

 Pode dar a sua opinião, de forma simples e coerente, sobre assuntos familiares e de 

seu interesse; 

 Pode relatar um acontecimento ou uma experiência e fornecer explicações breves 

sobre um projecto ou uma ideia; 

  

Quadro 3: Perfil de Passagem para o nível II, ano letivo 2007-2008 

 

No entanto, uma observação atenta da planificação anual e da unidade didática 1, 

Alimentação, e da 2, Atividades Comerciais e Serviços Públicos (ver pp. 60-67), 

permite-nos concluir a existência de uma preocupação centrada em conteúdos e 

competências gramaticais e lexicais, muitas delas desligadas de funções comunicativas 

ou atos de fala. Assim sendo, na coluna das competências gerais, encontramos, para a 

unidade 2, descritores, tais como, diferenciar definidos variáveis e invariáveis, aplicar 

os indefinidos, aplicar os interrogativos e o pretérito perfeito do indicativo, a par de 

outras competências mais comunicativas, mas demasiado genéricas e escassas para 

uma planificação de unidade didática, tais como, por exemplo, produzir enunciados em 

contextos comunicativos. Acresce que, para uma unidade concebida em torno da 

temática Atividades Comerciais e Serviços Públicos, não são indicados descritores 

correspondentes a atos de fala mais diretamente relacionados com a temática em 

questão, tais como dar e pedir informações em servições públicos, manifestar 

preferências, indicar características de produtos, reclamar, etc. Podemos também 

detetar nestas planificações o recurso a designações imprecisas no âmbito da Didática, 

nomeadamente a expressão Método interrogativo, presente na planificação anual (ver 

p. 60). A estas planificações (anual e de unidade didática) subjaz uma abordagem 

gramatical. Existia, claramente, uma preocupação mais centrada na forma do que 

significado ou em atos de fala. A primazia é dada aos conteúdos e competências 

gramaticais, que acabaram por se revelar os de mais difícil aquisição por parte dos 
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formandos timorenses, que frequentemente não os sabiam usar para produzir 

discurso oral e escrito com correção.  

Um dos princípios de ouro da abordagem comunicativa pode traduzir-se na 

adequação dos temas, conteúdos e atos de fala às necessidades do público-alvo. Este, 

nesta fase do projeto, era um público misto e de necessidades algo difusas18, em 

particular, no caso de agricultores, domésticas e desempregados. Contudo, os 

professores constituíam o público maioritário e principal e no nível II teria sido 

desejável trabalhar temáticas mais convergentes com as suas necessidades 

profissionais, tais como o dia a dia numa escola, a descrição do espaço escolar, a 

elaboração de avisos, convocatórias, fichas biográficas, sumários….  

O tema da alimentação, em que os formandos deveriam somente aprender a dizer 

nomes de alimentos, refeições e bebidas, bem como a dizer o que gostam ou não de 

comer, revela-se mais adequado às necessidades elementares ligadas ao nível I, ou A1. 

Uma observação atenta dos materiais didáticos selecionados (ver anexos, pp. 68 -

81), no que a tipos de atividades, exercícios e tarefas diz respeito, bem como à 

sequenciação dos mesmos, permite-nos inferir a existência de uma estrutura rígida, de 

tipologia pouco diversificada e com ênfase em atividades e exercícios ligados 

essencialmente às competências de receção (compreensão oral e escrita) e gramatical. 

Características que distanciam estes materiais de uma abordagem comunicativa, 

baseada em tarefas, tal como é concebida por Nunan (2004) e defendida no critério b). 

Numa abordagem comunicativa, é, frequentemente, dado particular relevo ao domínio 

da produção e interação oral e uma leitura atenta dos materiais em análise permite-

nos concluir que estes não incluem atividades deste domínio. Os materiais revelam 

uma preocupação em dar a conhecer e praticar léxico e estruturas gramaticais, porém 

não espelham a criação de oportunidades para o uso e aplicação desse conhecimento 

em situações discursivas. Ainda que alguns contemplem tarefas pedagógicas, estas 

situam-se exclusivamente no domínio da produção escrita e incluem a produção de 

textos descritivos, instrucionais e de um diálogo. A produção escrita de diálogos entre 

                                                             
18

 Não é, de todo, desadequado, referir que uma parte substancial dos agricultores, domésticas e desempregados 
frequentavam os cursos de Português na esperança de que a certificação nesta língua lhes abrisse portas 
profissionalmente, quer no ensino, quer na função pública. 
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clientes e empregados em estabelecimentos comerciais não é em si mesma uma tarefa 

que replique uma ação do mundo real, a não ser quando escrevemos para um livro, 

uma peça de teatro, um guião de um filme, ou criamos materiais didáticos (no caso de 

um professor de línguas). O ideal é, pois, este tipo de produção escrita servir como 

preparação para uma interação oral e não ser um fim em si mesma. Neste sentido, os 

aprendentes poderiam escrever este tipo de diálogos de modo a concentrarem-se e a 

processarem, de forma integrada, o léxico, as formas, os significados e os atos de fala, 

estudando o texto, de modo a poderem, posteriormente dramatizá-lo com ou sem 

recurso à leitura. No contexto de Timor-Leste, em que os aprendentes adultos 

manifestam habitualmente grandes dificuldades ao nível da morfossintaxe da frase e 

da pragmática textual, é aconselhável usar a escrita como suporte de uma tarefa 

pedagógica de produção/interação oral, particularmente nos níveis A1 e A2, ainda que 

tal possa depender da natureza da interação oral.19 

No que à tipologia das atividades e exercícios em análise diz respeito, é de notar 

que a verificação da compreensão da leitura se fez invariavelmente por meio do 

clássico exercício de pergunta e resposta. Construir respostas para mostrar a 

compreensão implica um grau razoável de domínio lexical e sintático para, através da 

nossa construção frásica, conseguirmos ser fiéis à nossa intenção comunicativa. Como 

as dificuldades na construção frásica por parte dos aprendentes timorenses eram, em 

muitos casos, notórias e acentuadas, ao procurar verificar a compreensão de leitura 

através deste tipo de atividade, a fraca competência estrutural dos aprendentes 

interferia na capacidade de mostrar a compreensão das ideias do texto. Ainda que 

possa ser pertinente, de vez em quando, levar o aluno a construir frases para mostrar 

a compreensão de textos, trabalhando em simultâneo a leitura e a competência 

linguística, é desejável também enveredar por uma tipologia de atividades e de 

exercícios que centrem a atenção do formando apenas na compreensão escrita, tais 

como atividades de escolha múltipla, de verdadeiro ou falso, de completamento de 

frases ou de espaços em branco.  

                                                             
19 Mesmo numa atividade como um debate, é aconselhável o aprendente construir previamente 
algumas frases que mostrem as suas ideias e argumentos, ainda que no momento da apresentação dos 
mesmos, haja uma parte de improvisação e de produção oral espontânea, como também é desejável. 
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Também no que à abordagem baseada em tarefas diz respeito, podemos afirmar 

que alguns dos materiais espelham algumas das etapas de Nunan (2004), mas nenhum 

inclui todas, até porque, em alguns casos a sequenciação de atividades e de exercícios 

não tem como objetivo preparar o aprendente para uma tarefa, tal como acontece na 

abordagem baseada em tarefas. Ainda que se verifique a construção de um esquema 

através da apresentação inicial de textos que fornecem uma situação comunicativa, o 

enfoque nas formas linguísticas não é geralmente antecedido por atividades de prática 

controlada e de prática de audição intensiva de diferentes textos pertencentes ao 

mesmo género, que forneçam aos aprendentes uma quantidade rica, significativa e 

abrangente de input (Tomlinson, 2010). 

A familiarização com as formas, os significados e as funções comunicativas de 

forma integrada, bem como a manipulação das mesmas de forma reprodutiva (Nunan, 

critérios b2 e b3) é praticamente inexistente com exceção das atividades 4 e 5 da ficha 

Comprar Fruta no Mercado (unidade 2). Algumas das fichas, tais como as da unidade 

didática 1, Alimentação, terminam com atividades de enfoque linguístico, não se 

seguindo atividades que permitam estender a prática das formas, dos significados e 

dos atos de fala, de forma integrada, mais livre e criativa por parte dos formandos. 

Outras, terminam com atividades de produção escrita que não constituem tarefas 

pedagógicas de forma plena. É o caso da atividade da ficha intitulada Um bom 

restaurante, em que se pede aos aprendentes para descreverem o modo de 

preparação de um prato timorense, atividade para a qual as anteriores não os 

prepararam, o que constitui uma violação do princípio didático de task dependency 

(Nunan, 2004:35), que dita que cada etapa deve representar a continuação lógica da 

anterior. Acresce ainda que o princípio da integração (Nunan, 2004) de formas, 

significados e atos de fala nem sempre ocorre nos exercícios de funcionamento da 

língua. Verifica-se, deste modo, uma alternância entre exercícios que evidenciam uma 

conceção estrutural da gramática, tais como os exercícios 2 da ficha Ida aos Correios, o 

2 da ficha Um Bom Restaurante, o 1 da ficha Um almoço em família e o 1 da ficha O 

que Vamos Comer às Refeições?. Neste grupo de exercícios também não é seguido o 

princípio da aprendizagem ativa, na medida em que as regras para a construção da 

frase ou de um tempo verbal são transmitidas à priori, não sendo dada aos 
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aprendentes a oportunidade de inferi-las a partir da observação de uma amostra. No 

entanto, os materiais evidenciam uma preocupação em ensinar as formas gramaticais 

de modo predominantemente explícito, o que, no contexto de Timor-Leste e, dadas as 

características dos formandos timorenses se revela pertinente. Referimo-nos, em 

particular, à ausência de imersão linguística e ao facto de serem aprendentes tardios, 

com escolarização deficiente e escassos hábitos de reflexão metalinguística. Fatores 

que, de acordo com estudos da neurolinguística cognitiva levados a cabo por Ullman 

(2004) e Paradis (2009), levam a que a aprendizagem ocorra, primeiramente, através 

do subsistema da memória declarativa, que necessita de processar o conhecimento de 

forma predominantemente explícita. É a manipulação intensiva de formas linguísticas, 

em contexto comunicativo, que permitirá ao aprendente saber, mais tarde, usar as 

estruturas de forma inconsciente, isto é, implícita. 

As fichas de trabalho em análise partem quase todas de um contexto 

comunicativo interacional, iniciando quase sempre com um diálogo fabricado, à 

semelhança do que acontece nos métodos clássicos presentes em Português Sem 

Fronteiras 1 e 2 e Português em Timor 1 e 2. Ainda que o enfoque principal sejam os 

conteúdos gramaticais, pois em algumas fichas, não existem sequer atividades 

posteriores aos exercícios gramaticais, a apresentação das estruturas acontece 

frequentemente num contexto comunicativo (critério c). Em relação ao critério e) 

(texto autêntico vs forjado), importa ressaltar que a criação deste contexto situacional 

por meio de diálogos fabricados faz, até certo ponto, sentido, sobretudo em temáticas 

como as atividades comerciais e os serviços públicos. Se queremos fornecer modelos 

para a interação, num nível A2, o ideal é a utilização de diálogos fabricados que 

centrem a atenção do aluno no léxico e nas formas gramaticais consideradas mais 

importantes para as necessidades e para o nível em questão. Sabemos que a questão 

da autenticidade dos textos não é pacífica. Tomlinson (2010), ao refletir sobre os 

critérios que devem presidir à elaboração de materiais, é perentório na defesa de 

textos autênticos, chegando mesmo a afirmar que a manipulação de textos para fazer 

ressaltar uma característica linguística pode tornar a aprendizagem pouco efetiva (cf. 

Tomlinson, 2010: 88). Já para Nunan (2004), não se trata de dizer se se deve usar 

materiais autênticos ou não, mas de perceber que combinação de materiais autênticos 
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e fabricados proporcionam uma experiência de aprendizagem otimizada. Nesta tese, 

perfilhamos esta posição, que julgamos ser principalmente oportuna num nível 

elementar, em que a simplificação do input facilita o processamento e a compreensão 

da língua e a repetição de itens, típica dos textos fabricados ou manipulados, permite 

tornar os padrões e as regularidades gramaticais da língua mais ostensíveis para os 

aprendentes. Tomlinson acaba por ceder um pouco nesta questão ao aceitar o valor de 

remover características que dificultem ou distraiam a atenção do aprendente, quando 

o objetivo é focá-la numa determinada característica (cf. Tomlinson, 2010: 88). 

Contudo, o professor deve diversificar a tipologia textual e alternar textos 

fabricados com textos autênticos, desde o nível A1, aspeto que não se verifica nos 

materiais em análise para esta fase do projeto. Em temáticas como a alimentação e as 

atividades comerciais e serviços públicos, teria sido desejável a utilização de textos, 

tais como listas de compostos ou de ingredientes que encontramos em rótulos de 

muitos produtos alimentares ou ainda os textos publicitários distribuídos por cadeias 

de supermercados com referência a nomes de alimentos e a preços, a partir dos quais 

o professor podia trabalhar estruturas comparativas ou a formação de frases para 

perguntar ou dizer o preço. Contudo, importa referir que no caso de Timor-Leste, o 

professor teria de recorrer a textos oriundos de Portugal ou de outro país lusófono, 

devido à inexistência deste tipo de texto publicado em português no território 

timorense. Tal poderia comprometer o princípio de que consciência intercultural deve 

ser trabalhada tendo como ponto de partida uma perspetiva intracultural, isto é, deve-

se partir da realidade local, nacional para a internacional. Um outro aspeto menos 

positivo, relacionado com a autenticidade, na amostra em análise, prende-se com a 

utilização predominante de imagens ilustradas e a ausência quase total de imagens 

fotográficas da realidade timorense. A única exceção encontra-se na ficha intitulada 

Comprar Fruta no Mercado, que inclui, como elemento icónico, uma imagem de frutas 

e vegetais completamente descontextualizada, na medida em que estes elementos 

aparecem num espaço não identificável com um fundo branco (ver p. 80). Acresce que 

na mesma imagem surgem elementos dificilmente identificáveis por aprendentes 

timorenses residentes fora da capital e que não fazem parte dos hábitos alimentares 

deste povo, designadamente a couve branca e a couve-flor. Lúcia Vidal Soares (2009), 
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num artigo em que chama a atenção para a importância dos aspetos socioculturais na 

produção de materiais didáticos em Timor-Leste, defende, com legitimidade, que as 

imagens também cumprem uma função pedagógica, a de facilitar o acesso ao sentido, 

funcionando como ponto de partida para a oralidade, através da qual se expõe os 

aprendentes a formas e estruturas gramaticais e a novo léxico. Como tal, as imagens 

devem ser o mais fiéis possível ao contexto retratado nos textos, pelo que se deve 

privilegiar a fotografia ou ilustrações referentes à realidade em questão.  

Relativamente ao critério f), (da abordagem intracultural à intercultural), defende-

se, nesta dissertação, o princípio de que língua e cultura são dois sistemas 

indissociáveis, na medida em que sempre que usamos uma língua estamos a mostrar, 

conhecer ou criar, através de formas linguísticas, aspetos de uma ou várias dimensões 

socioculturais. Assim sendo, o ponto de partida para o foco nas formas e estruturas 

linguísticas deve ser o seu uso natural, o que, num material didático, se materializa 

num texto com dimensão linguística e cultural. Num contexto de ensino do português 

como língua oficial num país em que esta não é a língua materna, os textos devem 

começar por refletir a realidade local (intracultural) e ajudar os aprendentes a 

moverem-se nessa realidade, usando a nova língua. Como tal, é expectável que os 

textos recriem situações e hábitos da forma mais fiel possível. Tal implica, da parte do 

autor do material, uma sensibilidade para esta questão, bem como um bom 

conhecimento da realidade que os textos fabricados ou selecionados espelham. Um 

bom conhecimento da realidade sociocultural timorense consegue-se quer com uma 

integração na sociedade e um acompanhamento presencial dos costumes e da rotina 

timorense, quer através da formação de equipas de criação de materiais didáticos que 

incluam professores timorenses.   

Durante o período em que estive em Timor, desde 2006 a 2013, a comunidade de 

professores portugueses cooperantes nunca conheceu uma verdadeira integração na 

sociedade timorense. A área de atuação dos professores restringia-se, essencialmente, 

à sala de aula. A participação em eventos comunitários (ex. a inauguração de uma casa 

sagrada, casamentos…) era pouco frequente e a criação de projetos extracurriculares 

envolvendo a comunidade timorense era pouco expressiva. Acresce que, se língua e 

cultura são interdependentes, o desconhecimento da língua tétum e de outras línguas 
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nacionais, bem como da língua indonésia, também não facilita ao professor português 

a criação de materiais que reflitam, de forma fiel, a realidade timorense. Com efeito, 

vários têm sido os autores, Deus (2009), Esperança (2007), Batoréo (2010, 2011) que 

têm criticado a postura eurocêntrica dos professores portugueses e a sua inércia no 

que toca à aprendizagem do tétum. Contudo, ainda que possa haver algum 

fundamento neste tipo de crítica, importa referir a total ausência de incentivo e de 

investimento nesta área da parte institucional, quer dos representantes locais 

(coordenação do projeto de cooperação em Timor), quer da parte dos organismos que 

funcionavam a partir de Portugal (IPAD). Enquanto muitos dos internacionais que 

trabalhavam em Timor-Leste chegavam ao terreno já com algum domínio do tétum, 

nunca houve preocupação da parte do projeto de cooperação educativa em organizar 

formações/ cursos de tétum para os professores cooperantes, quer num momento 

prévio à partida dos professores para Timor, quer no próprio terreno20. A iniciativa 

para aprender tétum tinha de vir do próprio professor, que uma vez no terreno, com 

cargas letivas pesadas e a tarefa de ter de criar/ preparar os seus próprios materiais, 

descurava esta necessidade.  

Voltando aos materiais em análise, verifica-se, em quase todos eles, alguma 

desadequação de temas, conteúdos e referências culturais em relação à realidade 

timorense. Nesta fase, a criação de materiais didáticos era, em parte, influenciada 

pelos métodos de manuais, tais como Português Sem Fronteiras 1,2 e 3, Lidel e o 

Português em Timor 1,2 e 3, da mesma editora. Autores como Deus (2009) e Carneiro 

(2011) já destacaram, nos seus trabalhos, a visão eurocêntrica espelhada nos textos do 

manual Português em Timor, em que de forma atabalhoada se procurou construir todo 

um universo de referências socioculturais timorenses a partir de um filtro ocidental. O 

mesmo se verifica no grupo de materiais didáticos não editados em análise. 

Observamos em alguns deles a intenção de recriar a realidade timorense, na medida 

em que as personagens dos diálogos e o espaço de ação delas é o de Timor-Leste (ver 

os textos intitulados Ida aos Correios, Um almoço em família e Comprar Fruta no 

Mercado). Porém, alguns dos hábitos alimentares e da rotina quotidiana não 

                                                             
20 A primeira formação em tétum, prévia à partida do contingente dos professores portugueses para Timor, ocorreu 

no Porto, em 2011, com um número de horas extramente reduzido. 
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correspondem aos dos timorenses comuns. Veja-se o exemplo do texto Um almoço em 

família, em que se pretende descrever um típico almoço de domingo de uma família 

timorense a residir numa aldeia isolada no cimo de uma região montanhosa.  

A abundância e a variedade gastronómica é altamente improvável para a maioria 

dos timorenses que habitam em zonas pobres e rurais, bem como inadequada se 

revela a inclusão de elementos, tais como “frango assado e salada” e “o Rui come 

sempre carne…). Na verdade, este tipo de refeição ainda hoje só é plausível em 

contextos muito específicos, em particular o de casamentos ou outras cerimónias 

oficiais. Na ficha intitulada O que vamos comer às refeições?, espera-se que os 

formandos sejam capazes de dizer o que comem e o que bebem ao pequeno-almoço, 

almoço, lanche e jantar, a partir de uma seleção de léxico pouco ilustrativa dos seus 

hábitos alimentares. 

Alguns dos materiais têm como objetivo desenvolver nos aprendentes o 

conhecimento do léxico e das estruturas (embora o desenvolvimento de competências 

para a utilização deles em contexto real de comunicação se veja comprometida pela 

ausência de tarefas de reprodução/interação e de produção oral) próprias para 

interação em serviços públicos e espaços comerciais. Nesta amostra, temos um diálogo 

que mostra a ida de um timorense aos Correios, a atividade, na mesma ficha, de 

produção de um diálogo na sapataria entre o mesmo timorense e o vendedor de 

sapatos, bem como a leitura de diálogo no mercado e a produção de um outro para 

replicar a mesma situação, a compra de fruta. Tal como já foi referido, a presença da 

língua portuguesa fora da sala de aula em Timor-Leste, é muito reduzida e acontece, 

principalmente entre empregados/funcionários timorenses e clientes portugueses ou 

brasileiros. O português não é, e dificilmente será, nos próximos anos, a língua usada 

entre timorenses em serviços públicos e espaços de comércio, pelo que formar 

professores timorenses para usar a língua nestas situações comunicativas, em Timor-

Leste, é completamente artificial e contra o princípio da abordagem comunicativa que 

defende a aprendizagem de conteúdos e competências que vão ao encontro das 

necessidades dos aprendentes. Este tipo de aprendizagem é mais plausível em 

contextos mais específicos da formação de professores bolseiros, que vão frequentar 

estágios ou cursos noutros países da CPLP e com textos, cenários e léxico que se 
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coadunem com a realidade do país de acolhimento. Refira-se ainda a utilização de 

expressões e conceitos sem operacionalidade em Timor, tais como o envio de uma 

carta “por correio azul”, serviço inexistente no período a que estes materiais se 

reportam. É igualmente desejável a integração gradual de textos com referências à 

realidade sociocultural de outros países, da CPLP e não só, de modo a ajudar a 

desenvolver no aprendente timorense uma consciência intercultural capaz de 

encontrar semelhanças e diferenças num espírito de respeito e aceitação por aquilo 

que é nacional e internacional. 

Perante este cenário, qual deverá ser o papel do tétum e das outras línguas 

nacionais no ensino do Português em Timor e, em particular, das estruturas 

gramaticais? Rod Ellis (2006) refere que a escolha das estruturas gramaticais é sempre 

controversa e distingue as duas abordagens mais habituais. A primeira consiste em dar 

maior ênfase às formas que diferem da língua materna, pondo em prática uma análise 

contrastiva. Para este autor, a transferência de características da língua materna para 

a língua segunda é inevitável e não poderá ser colmatada com uma análise deste 

género. Uma segunda abordagem consiste em optar pelas estruturas marcadas da 

língua segunda, as que são menos frequentes e naturais. No entanto, Ellis salienta que 

o conceito de estruturas marcadas é opaco, tornando difícil a escolha. Para o autor, a 

solução consiste em fazer uma seleção com base nos erros mais habituais dos 

aprendentes. Ao apresentar estas reflexões, é notório que Rod Ellis tem em mente um 

contexto de aprendizagem em que os formandos estão numa situação de imersão 

linguística, pertencem a diferentes nacionalidades e possuem um percurso escolar que 

os dotou de alguma capacidade metalinguística e de aprendizagem. Não é o caso da 

esmagadora maioria dos professores timorenses que frequentam os cursos de língua 

portuguesa em Timor-Leste. Ao longo dos vários anos em que permaneci no terreno, 

deparei-me com vários professores, inclusivamente de português, que não sabiam 

refletir sobre o funcionamento da língua, nem explicar a função de certas classes de 

palavras, tais como o adjetivo, por exemplo. Este pensamento metalinguístico não faz 

parte, habitualmente, da experiência escolar em Timor, ainda muito marcada por 

métodos de ensino expositivos em que o aluno é um mero recetáculo, passivo, de 

saberes que copia de um quadro. A discussão, o pensamento crítico, o diálogo entre 
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professor e aluno para negociar significados ainda não faz parte desta realidade, 

marcada por professores com deficiências a nível pedagógico e científico e para os 

quais o status quo é mais conveniente e confortável. Acresce que, como estudantes de 

línguas, sabemos que a análise contrastiva é uma inevitabilidade na aprendizagem de 

uma nova língua, ainda que possa ocorrer apenas mentalmente no formando, sem 

formalização explícita da parte dele ou do professor. E não deixa de fazer parte de uma 

estratégia de aprendizagem, ainda que nem sempre se revele eficaz. O formando 

timorense, não possuindo hábitos de reflexão sobre a sua própria língua, dificilmente 

conseguirá aplicá-los a outra. O ensino explícito das estruturas gramaticais 

portuguesas a um público sem hábitos de reflexão metalinguística em relação à sua 

própria língua materna revela-se infrutífero. É por isso que, neste contexto, a análise 

contrastiva das características morfossintáticas do português e do tétum se revela 

pertinente. Contudo, a criação de materiais didáticos que levem o formando a este 

tipo de análise requer, da parte do professor português um domínio, ainda que 

passivo, das estruturas do tétum ou a criação de equipas de trabalho que incluam 

professores timorenses de tétum. 
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Anexos ao subcapítulo 5.2.2  

 

Planificações e materiais didáticos não editados, 

usados na 2ª fase do Projeto 
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COOPERAÇÃO PORTUGUESA 
      Projecto de Reintrodução da Língua Portuguesa 

PLANIFICAÇÃO ANUAL             

Curso de Formação de Língua Portuguesa      Nível: II                                                                                          Ano Lectivo de 2007/2008 
Competências Conteúdos Estratégias/Actividades Materiais Calendár

io 

Instrumento de 

Avaliação 

Avaliação 

Temáticos Gramaticais 

 O aluno deve ser 

capaz de: 

 Compreender e 

construir frases 

simples e 

encadeadas 

oralmente e por 

escrito sobre 

temas familiares; 
 

 

 

 Enumerar 

refeições, 

alimentos e 

bebidas; 

 

 

Unidade 0 – 

recapitulação de 

conhecimentos 

do nível I; 

 

 

 

 

 

Unidade 1 – 

Alimentação; 

 

 

 Conjugação verbal 

verbos regulares e 

irregulares 

(presente e 

pretérito perfeito 

simples do 

indicativo); 

 Concordância 

entre género e 

número dos nomes 

e adjectivos; 

 Pronomes pessoais 

com função de 

sujeito; 
 

 Conjugação 

perifrástica (estar 
a + infinitivo); 

 Futuro próximo (ir 

+ infinitivo); 

 Presente do 

 Diálogo professor / 

aluno e aluno / aluno; 
 

 

 Método expositivo e 

interrogativo; 
 

 

 Leitura silenciosa e em 

voz alta; 
 

 

 Exercícios de família 

de palavras e de 

campo lexical; 

 Quadro; 
 

 

 Giz; 
 

 Gramática 
activa I; 

 

 Português em 
Timor 1; 

 

 Português Sem 
Fronteiras 1 e 
2; 

 

1º 

trimes

tre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 

directa de: 

 Atitudes; 
 

 Participação; 
 

 Assiduidade; 
 

 Pontualidade; 
 

 Expressão 

oral e escrita; 
 

 Compreensão 

oral e escrita; 

 

 Diagn

óstica

; 

 Form

ativa; 

 Contí

nua; 

 Suma

tiva. 
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 Dizer o que gosta 

e não gosta de 

comer e beber; 
 

 

 

 

 Compreender e 

usar o léxico 

específico das 

actividades 

comerciais e 

serviços públicos;  
 

 

  Conhecer e 

distinguir os 

vários tipos de 

desporto; 
 

 Nomear e 

descrever 

actividades de 

 

 

 

 

 

Unidade 2 – 

Actividade 

comerciais e 

Serviços 

Públicos; 

 

 

Unidade 3 – 

Desporto e 

Lazer; 

 

 

 

indicativo do verbo 

haver; 

 Medidas de massa 

ou peso (quilo, 

grama…); 

 Advérbios de 

quantidade; 

 

 

 

 Indefinidos; 

 Interrogativos; 

 Pretérito Perfeito 

dos verbos 

irregulares (pôr, 

fazer, trazer, vir, 

pedir…); 

 

 

 Funções 

sintácticas 

(sujeito, 

predicado, 

complemento 

directo e 

indirecto; 

complementos 

circunstanciais de 

 

 

 Exercícios de 

expressão oral e 

escrita; 

 

 

 Jogos de língua; 
 

 Simulações de 

situações práticas; 
 

 Audição de canções e 

de poemas; 
 

 Dramatização; 
 

 

 Ditado; 
 

 

 Atlas de 
Timor; 

 

 

 Manuais 

escolares 

variados; 
 

 Dicionário; 
 

 

 Mapas; 

 

 

 Imagens; 

 

 

 Textos 

policopiados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interesse; 
 

 Atenção; 
 

 Testes; 
 

 

 Grelhas de 

observação; 
 

 

 

 Textos 

produzidos 

pelos alunos; 

 

 Situações de 

interacção 

linguística 

entre os 

formandos; 
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Notas: 
1 – De acordo com o teste diagnóstico realizado, os docentes, na unidade 0 poderão introduzir outros conteúdos não contemplados na planificação. 
2 – Não leccionar os vários tipos de sujeito  
3 – Cada professor poderá introduzir outras actividades / estratégias não previstas de acordo com a realidade da turma em concreto. 

lazer; 

 

 

 Conhecer os 

principais meios 

de transporte; 
 

 Dar indicações e 

pedir 

informações, 

sobre direcções e 

itinerários;  
 

 Descrever as 

principais 

características 

geográficas de 

Timor; 
 

 Descrever e 

comparar várias 

realidades. 

 

 

Unidade 4 – 

Meios de 

transporte/ 

direcções; 

 

 

 

 

Unidade 5 – 

Geografia. 

 

 

lugar e tempo); 

 

 

 Imperativo (tu, 

você e vocês / 

afirmativa e 

negativa); 

 Preposições de 

movimento; 

 Preposições e 

locuções 

prepositivas de 

lugar; 

 

 

 Adjectivos: género 

número e grau. 

 

 Produção de textos; 
 

 

 Resolução de fichas de 

trabalho; 

 Debates. 
 

 

 

 Jornais e 

revistas; 
 

 

 Fichas de 

trabalho; 

 Fichas 

informativas; 

 Cds; 

 Rádio leitor de 

cds. 
 

2º 

trimes

tre 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

trimes

tre 

 

 Debates / 

diálogos. 
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COOPERAÇÃO PORTUGUESA 
 

Projecto de Reintrodução da Língua Portuguesa 

PLANIFICAÇÃO UNIDADE DIDÁCTICA – Unidade 1               

Curso de Formação de Língua Portuguesa      Nível: II                                                                                            Ano Lectivo de 2007/2008 
 

 

 

Competências Conteúdos Estratégias/Actividades 

Sugestões Metodológicas 

Materiais Calendár

io 
Instrumento de 

Avaliação 

Avaliação 

Temáticos Gramaticais 

 

 Enumerar 

refeições, 

alimentos e 

bebidas; 
 

 Dizer o que gosta 

e não gosta de 

comer e beber. 
 

 

 

 

Unidade 1 – 

Alimentação. 

 

 

 Conjugação 

perifrástica (estar 
a + infinitivo); 

 Futuro próximo (ir 

+ infinitivo); 

 Conjugação 

perifrástica (estar 
a + infinitivo); 

 Futuro próximo (ir 

+ infinitivo); 

 Presente do 

indicativo do verbo 

haver; 

 

 Leitura e exploração 

de um texto; 

 Perguntas de 

interpretação;  

 Alargamento vocabular 

ligado à área; 

 Leitura de um texto; 

 Frases lacunares e 

construção de frases 

recorrendo a imagens: 
Exº 

Agora, ele _________ o 

bife. (verbo comer) 

Colocar imagem e escrever 

 

 Texto; 
 

 Quadro; 

 Giz; 
 

 Ficha de 

trabalho; 
 

 Quadro; 

 Giz; 
 

7ªaula 

 

 

 

 

 

8ªaula 

 

Observação 

directa de: 

 Atitudes; 

 Participação; 

 Assiduidade; 

 Pontualidade; 

 Expressão 

oral e escrita; 

 Compreensão 

oral e escrita; 

 Interesse; 

 Atenção; 
 

 Teste; 

 Diagn

óstica

; 

 Form

ativa; 

 Contí

nua; 

 Suma

tiva. 
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 Medidas de massa 

ou peso (quilo, 

grama…); 

 Advérbios de 

quantidade; 
 

 Conteúdos 

gramaticais 

previamente 

leccionados; 
 

 

frase correspondente à 

actividade apresentada. 

Amanhã, nós __________ 

no restaurante. (verbo 

almoçar); 

 Exercícios de 

simulação de situações 

do dia-a-dia: 
Exº 

Numa festa: 

Amanhã, vou passear em 

Dili. 

Agora, eu estou a comer 

bife de búfalo. 

 Leitura e exploração 

de um texto; 

 Perguntas de 

interpretação; 

 Frases lacunares: 
Exº 

No mercado há 

__________. 

 Gramática 
activa I; 

 

 Fichas de 

trabalho; 
 

 Quadro; 
 

 Giz; 
 

 Texto; 
 

 Quadro; 
 

 Giz; 

 Texto; 
 

 Quadro; 
 

 Giz; 
 

 

9ªaula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ªaula 

 

 

 

 

 Grelhas de 

observação; 
 

 Textos 

produzidos 

pelos alunos; 
 

 Situações de 

interacção 

linguística 

entre os 

formandos; 
 

 Debates / 

diálogos. 
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Notas 
 
Cada professor poderá introduzir outras actividades / estratégias e materiais não previstos de acordo com a realidade da turma em concreto. 
Esta planificação foi feita sem conhecer o calendário escolar do ano lectivo 2007/08, sendo por isso elaborada tendo em conta as aulas previstas para o 1º 
trimestre. 

 Leitura e exploração 

de um texto; 

 Elaboração de um 

texto, sobre 

alimentação, com 

advérbios de 

quantidade 

previamente indicados 

pelo professor; 
 

 Exercícios de revisão 

 Realização de um 

teste de avaliação; 
 

 Entrega e correcção 

do teste de avaliação. 
 

 

 

 

 Quadro; 

 Giz; 

 Teste de 

avaliação 

sumativa; 
 

 

 Quadro 

 

 

 

 

 

11ªaula 

12ªaula 

13ªaula 

 

14ªaula 
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COOPERAÇÃO PORTUGUESA 

      Projecto de Reintrodução da Língua Portuguesa  

PLANIFICAÇÃO DA UNIDADE DIDÁCTICA 2 – Actividades comerciais e serviços públicos 

Curso de Formação de Língua Portuguesa      Nível: II                                                                                            Ano Lectivo de 2007/2008 

 

Competências Conteúdos Estratégias/Actividades 

Sugestões Metodológicas 

Materiais Calendário Instrumento de 

Avaliação 

Avaliação 

Temáticos Gramaticais 

 Compreender e  

usar o léxico 

específico das 

actividades 

comerciais e 

serviços públicos 

 Produzir 

enunciados em 

contextos 

comunicativos  
 

 

 Diferenciar 

indefinidos 

variáveis e 

invariáveis 

 Aplicar os 

Unidade 2 – 

Actividade 

comerciais e 

Serviços 

Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 Indefinidos; 

- algum/ nenhum; 
- muito/ pouco; 
- tanto; 
- todo; 
- outro; 
- alguém/ 
ninguém; 
- tudo/ nada 

 

 Interrogativos; 

- Como? 
- Quem? 
- Onde? 
- Quanto(s)/ 
quanta(s)? 
- Quando? 

 Leitura e exploração 

de textos; 

 Alargamento 

vocabular ligado à 

área; 

 Simulação de 

situações práticas 

comunicativas 

 Observação/descrição 

de imagens 

 Realização de 

exercícios 

orais/escritos 

 Preenchimento de 

palavras 

cruzadas/qua-

dros/grelhas/exercíci

os lacunares 

 Leitura 

● Quadro 

● Giz 

● Fichas 

informativas 

policopiadas 

● Fichas 

formativas 

policopiadas 

● Dicionários 

●Livros 

Português em 

 

24 horas 

 

(8 aulas) 

 

As três 

últimas 

aulas desta 

unidade 

devem ser 

destinadas 

a: revisões 

dos 

Observação 

directa de: 

 Atitudes; 
 

 Participação; 
 

 Assiduidade; 
 

 Pontualidade; 
 

 Expressão 

oral e 

escrita; 

 

 Diagnós

tica; 

 Formati

va; 

 Contínu

a; 

 Sumativ

a. 
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Nota 

 

 Cada professor poderá introduzir outras actividades / estratégias e materiais não previstos de acordo com a realidade da turma em concreto. 

indefinidos 

 

 Identificar a 

intenção  

comunicativa de 

cada 

interrogativo 

 Aplicar os 

interrogativos 
 

 

 Aplicar o 

pretérito 

perfeito dos 

verbos 

irregulares (pôr, 
fazer, trazer, vir, 
pedir…) 

 

 

 

 

- Porquê? 
- Qual/ quais? 
- … 

 

 Pretérito 

Perfeito dos 

verbos 

irregulares (pôr, 

fazer, trazer, vir, 

pedir…); 

silenciosa/expressiva/

dialogada 

 Produção de pequenos 

textos 

 Sistematização de 

conteúdos/redacção 

de sumários 

 Transformação de 

frases 

 Brainstorming (“Chuva 

de Ideias”) 

 Resolução de fichas 

de trabalho 

formativas 

 Correcção de fichas 

de trabalho 

formativas e 

trabalhos de casa 

 Exercícios de revisão; 

 Realização do teste 

sumativo 

 Correcção do teste 

sumativo 

Timor 1 e 2 

●Gramática 

Activa 1 

 

● Outros 

manuais 

escolares 

● Jornais 

● Revistas 

● Imagens 

● Materiais 

diversos 

elaborados pelo 

professor 

● Teste 

sumativo 

conteúdos 

da unidade, 

realização 

do teste 

sumativo e 

correcção 

do teste 

sumativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compreensão 

oral e 

escrita; 
 

 Interesse; 
 

 Atenção; 
 

 Teste; 

 Textos 

produzidos 

pelos alunos; 

 Situações de 

interacção 

linguística 

entre os 

formandos; 
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Unidade 2: Actividades comerciais e serviços públicos 

 
Cursos de Formação em Língua Portuguesa – 2006/2007 

Nível II Curso Regular – Zumalai     Professora: Ana Rita Nunes 
 

Grupo A – Compreensão escrita 

1. Leia o texto com atenção. 
Ida aos Correios 

O Mateus nasceu em Manatuto e é formador dos Cursos de Língua Portuguesa em 

Díli. Na segunda-feira de manhã, ele foi ao edifício dos Correios, que fica na rua da Embaixada 

de Portugal em Díli .  

Funcionário: Bom dia, Mateus, como está? 
Mateus: Bom dia, estou bem muito obrigado. Queria 
um selo para Portugal. 
Funcionário: Aqui está. 
Mateus: Agora quero enviar esta carta por correio 

azul . 
Funcionário: Sim, com certeza. O Mateus tem amigos em Portugal? 
Mateus: Sim, esta carta é para a Sónia, uma amiga portuguesa. Ela é professora e 

trabalhou em Timor no ano passado. Agora já está em Portugal. 
Funcionário: Então você deve ter muitas saudades dela... 
Mateus: Sim, tenho. Mas em Agosto vou visitá-la. Ela mora em Lisboa, a capital. 
Funcionário: E já esteve em Portugal? 
Mateus: Nunca estive, vai ser a minha primeira vez. 
Funcionário: Ouvi dizer que é um país muito bonito, por isso, certamente vai gostar de 

o conhecer. 
Mateus: Acredito que sim. Então, quanto custa o selo? 
Funcionário: O selo custa um dólar. 
Mateus: Muito bem. Aqui tem o dinheiro. 
Funcionário: Muito obrigado e até um dia destes. 
Mateus: Adeus e obrigado pela atenção.   

 

2. Diga se as afirmações são verdadeiras ou falsas (coloque um X na coluna V ou F). 

 V F 

a) O Mateus dá formação em Manatuto.   

b) Ele comprou um selo nos Correios.   

c) A carta é para um amigo português.   

d) O Mateus foi aos Correios no final da semana.   

e) O selo custou menos de dois dólares.   

2.1 Corrija as afirmações falsas. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3. Responda às perguntas com respostas completas. 
 
3.1 Qual é a profissão do Mateus? 
______________________________________________________________________ 
3.2 Quando é que o Mateus foi aos Correios? 
______________________________________________________________________ 
3.3 Para quem é a carta que o Mateus enviou? 
______________________________________________________________________ 
3.4 O Mateus já esteve em Portugal? Justifique com uma frase do texto. 
______________________________________________________________________ 
3.5 Quanto custou o selo para Portugal? 
_____________________________________________________________________ 
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Grupo B – Funcionamento da língua 
 
1.Complete as perguntas com os pronomes interrogativos que faltam. 
 

a) __________ se chama a 
amiga do Mateus? 

- Ela chama-se Sónia. 

b) __________ alunas tem 
ele? 

- Ele tem quinze alunas. 

c) __________ a 
nacionalidade do Mateus? 
- O Mateus é timorense. 

d) __________ custou o selo? 
- O selo custou um dólar. 
e) __________ é a profissão do 
Mateus? 
- Ele é formador dos Cursos de 
Língua Portuguesa. 
f) __________ é que o Mateus 
comprou o selo? 
- Ele comprou o selo nos 
Correios. 

 
2.Complete este texto com as formas adequadas dos verbos entre parênteses. 
 
O irmão do Mateus, o João, (1) vai (ir) sempre para o emprego às oito horas. Ontem, 
(2) _______________ - se (atrasar-se) um pouco e, por isso, (3)_______________ 
(ter) de correr muito para apanhar a microlete. Ele (4)_______________ (trabalhar) 
nas Finanças e ontem (5)_______________ (estar) a receber as declarações de 
impostos.(6) _______________ (atender) mais de duzentas pessoas! Depois de 
acabar o serviço, ele (7) _______________ (sair) e (8) _______________ (ir) até ao 
café, onde se (9) _______________  (encontrar) com alguns amigos. Depois, por 
volta das sete, (10) _______________ (voltar) para casa, (11) _______________ 
(fazer) o jantar e (12) _______________ (pôr) a mesa. Antes de se deitar, (13) 
_______________ (ver) o telejornal. 
 
 
3.Rescreva o texto anterior na 1ª pessoa do singular. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Grupo C – Produção escrita 

 

Neste momento, o Mateus está numa sapataria. Ele quer comprar um 
par de sapatos para levar a um casamento. Escreva o diálogo entre ele 
e a vendedora: 

 

Número: 39 

Cor: castanha 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Unidade 2: Actividades comerciais e serviços públicos 

 
Cursos de Formação em Língua Portuguesa – 2006/2007 

Nível II Curso Regular – Zumalai     Professora: Ana Rita Nunes 
 

Grupo A – Compreensão escrita 

1. Leia o diálogo com atenção. 

Um bom restaurante 

 

Pedro: São 13h30... O que vais fazer agora? 
Nuno: Estou com fome. Vou comer qualquer coisa. 
Pedro: Convido-te para almoçares comigo num restaurante. Conheço dois muito bons. 

Num come-se peixe que é uma maravilha e noutro uma carne deliciosa. Qual 
preferes? 

Nuno: Hoje apetece-me peixe. Estou a pensar numa posta de pescada. 
Pedro: Então, vamos. Há lá sempre peixe muito fresco. E que tal, primeiro, um prato 

de camarão como entrada? 
Nuno: Boa ideia. Já estou com água na boca. 
Pedro: O restaurante fica perto do mar e tem uma vista maravilhosa. Vamos ver se 

encontramos uma mesa perto da varanda, que dá para o mar. 
Nuno: Olha, e o que vamos fazer depois de almoço? 
Pedro: Vamos caminhar na praia, o que achas? 
Nuno: Acho uma óptima ideia!  
 

 

Vocabulário: 

apetece-me = tenho apetite para  

posta = pedaço de peixe 

como entrada = para começar 

estar com água na boca = ter muito apetite 

 

 

2. Verdadeiro ou falso? 

                                                               V   F 

1.1 O Nuno convida o Pedro para almoçar.    □ □ 

1.2 O Nuno vai comer uma posta de peixe.    □ □ 

1.3 Eles vão comer um prato de peixe como entrada.   □ □ 

1.4 Depois de almoço, eles vão dar um passeio na praia.  □ □ 

 

 

3. Corrija as afirmações falsas. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



71 
 

4. Responda às seguintes perguntas. 

 

a. Quantos restaurantes muito bons é que o Pedro conhece? 
_____________________________________________________________________ 

b. Como são o peixe e a carne nesses restaurantes? 
_____________________________________________________________________ 

c. O que é que o Nuno quer comer? 
_____________________________________________________________________ 

d. Em que peixe é que o Nuno está a pensar? 
_____________________________________________________________________ 

e. O que é que o Pedro sugere comer como entrada? 
_____________________________________________________________________ 

f. Como é que o Nuno fica quando o Pedro fala no prato de camarão? 
_____________________________________________________________________ 

g. Onde fica o restaurante? 
_____________________________________________________________________ 

h. O que vão fazer os amigos depois de almoço? 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Grupo B – Funcionamento da língua 

1. Como compra normalmente estes produtos? Assinale com X (pode haver 
várias possibilidades para um produto).  

 

 

ág
ua

 

le
ite

 

uv
as

 

m
an

te
ig

a 

ba
ta

ta
s 

ov
os

 

ch
oc

ol
at

e 

co
m

po
ta

 

sa
rd

in
ha

s 

az
ei

te
 

bo
la

ch
as

 

ca
rn

e 

fia
m

br
e 

ce
rv

ej
a 

1 lata de                

1 frasco de               

1 pacote de               

1 dúzia de               

1 caixa de                

1 garrafa de               

1 saco de               

1 quilo de               

250 gramas de               
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2. Atente nas seguintes frases do diálogo: 

- O que vais fazer agora? 
- Estou com fome. Vou comer qualquer coisa. 

 
O Presente do Indicativo do verbo ir + infinitivo mostra uma acção futura.  

 

2.1 O que é que eles vão fazer? 

a) Maria / assar um cabrito 
__________________________________________________ 

b) Rui e Zé/ limpar cozinha 
__________________________________________________ 

c) Homem/ lavar a microlete 
__________________________________________________ 

d) Nós / almoçar casa 
__________________________________________________ 

e) Nuno / preparar o jantar mãe 
__________________________________________________ 

f) Tu/ comprar bananas mercado 
__________________________________________________ 

 

3. Diga o que é que o Nuno vai fazer na próxima semana? Escreva frases 

completas. 

Dia da 
semana 

Actividades 

Segunda-feira Semear batatas na horta do avô 

Terça-feira Treino de futebol 

Quarta-feira Levar a mota ao mecânico 

Quinta-feira Ajudar o pai a fazer uma mesa para a cozinha 

Sexta-feira Falar com o padre Natalino 

Sábado Encontrar a amiga Sara 

Domingo Descansar todo o dia 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. O Nuno e o Pedro vão a uma festa de casamento onde há 30 convidados. Isto 

é o que há para comer: 

2.1 Escreva frases com as palavras muito, pouco, bastante e demasiado. 

 
- cinquenta quilos de 
banana 
- 2 garrafas de tua mutin 
- 5 cabritos assados 

- 15 quilos de arroz 
- 20 pães 
-15 papaias 

 
Na festa há demasiadas bananas, _________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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5. Onde estão os erros nestas frases? Corrija-os. 

a) Nesta festa tem muitas pessoas a dançar. 
b) Hoje ele comeu muita tomate. 
c) Eu gosto de leite gordo e ele prefere leite magra. 
d) Na loja do João tem pouco bebidas. 
e) O filha da Maria é muito bonita. 
f) O Zé há uma mota muito moderna. 
g) Eles está a trabalhar há muito tempo. 
 

 

Grupo C – Produção escrita 

No restaurante 

-Pode dar-me a ementa, por favor? 
-Com certeza. Aqui está. 
-O que é cozido à portuguesa? 
-É um prato tipicamente português. Tem vários tipos de carnes cozidas: vaca, 

porco, galinha. Também tem várias espécies de fumados: presunto, salpicão, e 
chouriço. É acompanhado de batatas, hortaliça e cenoura cozida. Vem também uma 
travessa de arroz seco. 

- É um prato muito variado e forte.  
-Traga-me uma dose, por favor. 

 
 

O texto que acabou de ler descreve um prato tipicamente português: cozido à 

portuguesa. 

 

a) Diga o nome de um prato tipicamente timorense e descreva o seu modo de 
preparação. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Bom trabalho! 
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Unidade didáctica 1: Alimentação 

 

Cursos de Formação em Língua Portuguesa – 2007/2008 
  Nível II Curso Regular– Lete-Foho         Professora: Ana Rita Nunes 

 
 

Grupo A- Compreensão escrita 

 

Um almoço em família 

 

Ao domingo a família Santos, que mora em Gleno, almoça sempre em casa dos avós, 

em Lete-Foho.  

Neste momento estão todos juntos, sentados à mesa. 

A D. Ana gosta muito de peixe grelhado. Ela e os avós estão a comer saboco de peixe 

coco. O Sr. Santos, o Jacinto e o Carlos estão a comer tukir de cabrito. O Rui come 

sempre carne e hoje está a comer porco frito com arroz e legumes. A Fátima, como 

não tem muita fome, está a comer uma perna de frango assado com salada. 

Para beber, há vinho e cerveja para os homens e água para as mulheres e as 

crianças. 

 

1.Responda de forma completa às perguntas. 

 
1.1 O que é que a D. Ana está a comer? 
_____________________________________________________________________ 
1.2 Quem é que está a comer porco frito? 
_____________________________________________________________________ 
1.3 O Carlos e o Jacinto estão a comer tukir de enguia? 
_____________________________________________________________________ 
1.4 Porque é que a Fátima está só a comer uma perna de frango com salada?  
_____________________________________________________________________ 
1.5 O que é que eles estão a beber? 
_____________________________________________________________________ 
 
 

2. Escreva as perguntas. 
 
____________________________________________________ ? 
R: Todos os domingos, a família Santos almoça em casa dos avós. 
 
 ____________________________________________________ ? 
R: Os avós moram em Lete-Foho. 
 
____________________________________________________ ? 
R: Neste momento, eles estão sentados à mesa. 
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3. Complete a seguinte tabela sobre as diferentes maneiras de cozinhar. 

 

Palavra do texto verbo Formas de cozinhar os alimentos 

grelhado grelhar Cozinhar o alimento em cima de uma 

grelha a temperatura elevada 

  Cozinhar com água a ferver 

  Cozer rapidamente em gordura vegetal 

ou animal 

  Cozinhar em lume brando com pouca 

água ou molho e em recipiente fechado 

  Cozinhar em seco, directamente sobre o 

fogo ou em forno 

 

 

Grupo B – Funcionamento da língua 

 

1. Atente no exemplo. Siga-o. 
 

Paulo / estudar/ todos os dias/. 

Agora/ Paulo/ estudar/ quarto dele.  

 

O Paulo estuda todos os dias. (acção habitual – Presente do Indicativo)  

Agora o Paulo está a estudar no quarto dele. (acção a acontecer no presente – 

conjugação perifrástica – verbo estar no presente do ndicativo + a + verbo principal no 

infinitivo) 

 

 

 

a) Rui/ beber/ leite/ pequeno-almoço/. 

     Agora/ beber/ copo/ leite/ frio. 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

b) D. Ana/ preparar/ jantar/ todos os dias/. 

    Agora/ preparar/ jantar/ cozinha/. 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

c) Nós/ andar/ bicicleta/ todas as tardes/. 

Neste momento/ andar/ bicicleta/ rua/. 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

d) Jacinto/ Carlos/ correr/ todos os fins-de-semana/. 

     Agora/ correr/ praia/. 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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e) Fátima/ escrever/ avós/ todos os meses/. 

Neste momento/ escrever/ carta/. 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

2. “Há” ou “tem”? 

a) _______ seis pães dentro do saco. 
b) Ele _______ muitas alfaces a horta. 
c) Quantas vendedoras _______ em Gleno? 
d) A papaia _______ um sabor muito doce. 
e) Quantas bancas _______ o mercado? 
f) Hoje _______ uma festa com muita comida em casa da Ana. 
g) O que _______ para comer no restaurante? 
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Unidade didáctica 1: Alimentação 

 

Cursos de Formação em Língua Portuguesa – 2007/2008 
  Nível II Curso Regular– Lete-Foho         Professora: Ana Rita Nunes 

 

 
O que vamos comer às refeições? 

 
1. Conhece estes alimentos? Procure na lista o nome e escreva-o correctamente 
debaixo de cada imagem. 

 
 

queijo limões ananás bolachas 

papaia cebolas carne uvas 

arroz bananas cenouras tomate 

peixe pêras leite pão 

alho água alface vinho 

maçã cogumelos chá ervilha 

feijões café cerveja  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. __________  2. ____________ 3.___________ 4. _________ 
 
 

 
 
 
 
 

 
5. _________  6. ___________  7. ________ 8. __________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

9. _________  10. _________ 11. _________ 12. _________ 
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13.__________ 14. __________ 15. ____________ 16. ___________  

 

 

 

 

17. __________ 18. __________ 19. __________ 20. __________ 

 

 

 

 

21. __________ 22. __________ 23. __________ 24. __________ 

 

 

 

 

25. __________  26. __________   27. __________ 

 

2. Agora coloque os nomes dos alimentos na coluna correcta. 

Ao pequeno-almoço 
(No começo da manhã) 

 

Ao almoço 
(Ao início da tarde 12h-
14h) 

Ao lanche 
(A meio da tarde) 

Ao jantar 
(Ao início da noite 19h-
21h) 
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3. O que é que normalmente come e bebe ao pequeno-almoço? E ao almoço? 

 
Exemplo: “Ao pequeno-almoço como ... e bebo ...” 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Funcionamento da Língua 

 
 
1.Podemos usar o verbo haver para falar sobre os alimentos e todas as outras coisas 

que existem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemplos: 
Há uvas e papaia em casa. 
Hoje há um bom filme na televisão. 
Amanhã há frango assado para o jantar. 

 
 
4. Ordene as palavras e construa frases com o verbo haver. 

 
4.1 peixe frito/ haver/ para o jantar/ amanhã 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4.2 haver/ no café/ bolos/ normalmente/ e doces 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4.3 banana/ haver/ verde/ no mercado 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
5. O que há no mercado de Lete-Foho à 4ª feira? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Presente do Indicativo 
Verbo haver (= existir) 

 

Forma impessoal: há 
 

(só se conjuga na 3ª pessoa do singular) 
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Unidade 2: Actividades comerciais e serviços públicos 

 

Cursos de Formação em Língua Portuguesa – 2007/2008 

         Nível II Curso Regular – Gleno                Professora: Ana Rita Nunes 

  
1. Leia o seguinte diálogo. 

 
Comprar fruta no mercado 

 
A Manuela está a comprar fruta no mercado. 
 

Vendedora: Venha cá, minha senhora! Olhe para esta maravilha de fruta.  
Manuela: Quanto custam as bananas? 
Vendedora: Estas custam 50 centavos cada cacho. Mas tenho 

ali aquelas mais pequenas a 25 centavos.  
Manuela: Queria um cacho das mais pequenas, se faz favor. 
Vendedora: Aqui tem. Mais alguma coisa? 
Manuela: Sim, queria cinco abacates. Qual é o preço deles? 
Vendedora: Cada abacate custa 50 centavos. 
Manuela: Nossa senhora! É muito caro! 
Vendedora: Olhe que já não é época do abacate. Até está 

muito barato. 
Manuela: Então só levo dois. 
Vendedora: É tudo? 
Manuela: Não. Ainda queria uma papaia... 
Vendedora: Aqui tem. Custa 25 centavos. 
Manuela: Quanto é tudo? 
Vendedora: É um dólar e cinquenta centavos, minha senhora. 
Manuela: Só tenho uma nota de 10 dólares. 
Vendedora: Então aqui tem o seu troco. São 8 dólares e cinquenta centavos. 
Manuela: Muito obrigada. 
Vendedora: De nada. E volte sempre. 

 
 
2.Ligue cada palavra ao seu significado correcto. 
 

a) cacho 
b) caro 
c) barato 
d) troco 

 

1. O dinheiro que a pessoa recebe quando paga a mais. 
2. ...que custa pouco dinheiro. 
3. Um conjunto de peças de fruta iguais. 
4. ... que custa muito dinheiro. 

 
 
3. Responda às perguntas sobre o texto. 

 
3.1 Onde está a Manuela? 
_____________________________________________________________________ 
 
3.2 O que é que a Manuela comprou? 
_____________________________________________________________________ 
 
3.3 Quanto custa a papaia? 
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_____________________________________________________________________ 
 
3.4 Quanto custam os abacates? 
_____________________________________________________________________ 
 
3.5 Os abacates são baratos ou caros? 
_____________________________________________________________________ 
 
3.6 Quanto dinheiro recebeu a Manuela de troco? 
_____________________________________________________________________ 
 
 
4. Leia com atenção a seguinte tabela informativa. 

 
Expressões que usamos quando vamos às compras 

Pedir uma coisa... Queria... (verbo querer no imperfeito do indicativo) 
Queria 2 quilos de maçãs, se faz favor. 
Queria 5 pães, por favor. 

Perguntar o preço... Quanto custa a papaia? / Quanto custam os tomates? 
Qual é o preço da papaia? /Qual é o preço dos tomates? 
A como é a papaia?/A como são os tomates? 
Quanto custa tudo? 
 

Dizer o preço... A papaia custa 25 centavos. 
São 25 centavos. 
Os tomates custam 1 dólar. 

Pagar e receber o troco... Aqui tem o dinheiro. 
Tome o seu troco. / Tem a receber 2 dólares de troco. 

 
 
4.1 Complete o diálogo com ajuda da tabela. 

 
Na banca dos legumes. 
 
Manuela: ________________________ das batatas? 
Vendedora: ____________________ cinco dólares o quilo. 
Manuela: _____________ também 2 molhos de folha de mostarda. 
Vendedora: Aqui tem. ______________ 25 centavos cada molho. Que mais vai ser? 
 Manuela: ____________ um molho de agriões. ______________________________ 
? 
Vendedora: Tudo são 6 dólares. 
Manuela: :________________________. Dou-lhe uma nota de 10 dólares. 
Vendedora: Tem a receber  4 _________________________________ . 
 
 
5.Está no mercado e quer comprar maçãs, goiabas e limas. Escreva o diálogo 
entre si e a vendedora. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5.3 Materiais didáticos utilizados na 3ª fase do projeto (2008-2011) 

 

5.3.1 Observações prévias 

 

Tal como já foi referido no capítulo sobre o enquadramento institucional do 

ensino de português em Timor-Leste, a partir do segundo semestre de 2008, o PRLP 

entra numa nova fase marcada pela existência inédita de orientação e supervisão 

didático-pedagógica e a criação dos primeiros programas para o ensino do português 

no âmbito da formação de professores, funcionários públicos e outros membros da 

comunidade. Pela primeira vez, começou a existir, no projeto de cooperação, um 

pensamento estruturado sobre o processo de ensino. A partir de 2009, o Projeto passa 

a denominar-se Projeto de Consolidação da Língua Portuguesa (PCLP). 

Refira-se que as condições logísticas e de trabalho não sofreram significativas 

alterações, assistindo-se, no entanto, a uma maior diversificação de recursos e 

estratégias didáticos e da circulação dos mesmos, em particular, de textos e de 

exemplos de atividades, alguns dos quais apresentados em ações de formação 

frequentadas pela primeira vez em 2008/9 pelos professores cooperantes e 

dinamizadas pela coordenação pedagógica com o auxílio de colegas da Escola Superior 

de Educação do Porto.  

Com o objetivo de agilizar o processo de formação dos formandos, deixaram de 

existir os antigos níveis de aprendizagem (os antigos I,II, III e Preparação para o 

Bacharelato) e passaram a existir duas oficinas, uma denominada Oficina de Língua 

Portuguesa (com 120 horas), que correspondia a um curso de nível elementar, e uma 

oficina de Especialização (180 horas), orientada para fins e públicos específicos, tais 

como, especialização para funcionários da Administração Pública, cursos livres para a 

população em geral, ou ainda cursos de preparação para a frequência do Bacharelato, 

no caso da formação contínua de professores. Apesar da existência de um programa, 

não foram criados outros documentos de referência, nomeadamente, um com os 

descritores de desempenho a atingir pelos formandos nas diferentes etapas de 

aprendizagem. Nesta fase não houve também qualquer referência aos níveis de 

proficiência A1, A2, B1, B2, C1, C2 presentes em documentos reguladores do ensino de 

línguas não maternas, pelo que os professores cooperantes tiveram de trabalhar sem 
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instrumentos que lhes permitissem aferir, com maior rigor, o ritmo de progressão dos 

formandos. 

Nesta fase, a Oficina de Língua Portuguesa contou com dois programas, um de 

2009 e outro de 2011, ano em que se assistiu a uma mudança na coordenação e 

supervisão pedagógicas. Uma análise atenta do programa de 2009 (ver p. 96) 

permite-nos concluir que é de inspiração sintética. Teorizadores da abordagem 

comunicativa e das suas diversas concretizações, tais como Wilkins (1976), Long (1997) 

e Nunan (2004), distinguem dois tipos de programas, o sintético e o analítico. O 

primeiro está associado à abordagem gramatical (vs comunicativa) e apresenta a 

língua dividida em diferentes segmentos. No programa em análise, os conteúdos 

encontram-se divididos em três grupos: textos orais, textos escritos e gramática da 

frase e da palavra. Os conteúdos gramaticais para 120 horas de formação resumem-se 

a quatro: marcas do discurso direto, discurso direto e indireto, classes de palavras 

(nome, verbo e adjetivo) e frases simples e complexas. Não obstante ser dada ao 

professor a indicação de que estes conteúdos não devem ser trabalhados de forma 

isolada, mas integrados nos conteúdos textuais (ensinar a gramática a partir do texto), 

o que se revela válido e em concordância com a abordagem comunicativa, o número e 

o grau de especificação destes conteúdos são notoriamente reduzidos. Cabe também 

ao professor e ao aprendente sintetizar as partes a usar na comunicação. Não existe 

igualmente referência às áreas temáticas nem às funções comunicativas que os 

formandos deveriam praticar com base nestes conteúdos. Nas sugestões de 

operacionalização, o professor encontra a indicação de alguns descritores de 

desempenho e áreas temáticas, tais como a identificação pessoal, o quotidiano, os 

serviços e atividades comerciais, as profissões e as tradições regionais. Deste tipo de 

programa, dada a sua natureza tão vaga, podiam proceder práticas letivas e 

experiências de aprendizagem extremamente heterogéneas. Se por um lado, ele 

permite ao professor selecionar os conteúdos, temas e atos de fala em função do perfil 

e das necessidades da turma, por outro, dá azo a que professores pouco familiarizados 

com abordagens de ensino de línguas não maternas se sintam perdidos na escolha de 

um caminho a seguir. Diferentes turmas compostas pelo mesmo tipo de público, com 

as mesmas necessidades, como é o caso de formandos que são professores, podiam 

concluir o curso elementar com perfis de chegada totalmente díspares. Há um 
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trabalho de identificação e levantamento de temáticas e de funções comunicativas 

adequadas às necessidades dos professores timorenses que poderia e deveria ser 

realizado. Na abordagem comunicativa e, em particular, na baseada em tarefas, os 

programas devem idealmente ser de inspiração analítica (Nunan, 2004). O ponto de 

partida e de chegada é a tarefa ou o ato de fala. É em torno deles que se organiza o 

processo de ensino-aprendizagem, criando etapas, dentro da sequência didática em 

que o aprendente é exposto, reproduz, manipula e combina de forma criativa os 

diferentes elementos linguísticos e não linguísticos de que necessita para realizar uma 

tarefa. Elaborar um CV, aprender e aplicar jogos didáticos, escrever convocatórias para 

reuniões, descrever o espaço e a rotina escolar, compreender e apresentar textos 

informativos sobre a história, as tradições e a cultura timorense, escrever relatórios, 

sumários… são algumas das tarefas possíveis no contexto da formação de professores 

em Timor-Leste, cada uma delas com áreas lexicais, formas gramaticais e atos de fala 

específicos… Parte-se, deste modo, da tarefa para analisar os elementos necessários 

para a sua execução, criando oportunidades ao aprendente para os combinar e 

interligar (Long, 1997). 

No que às cinco competências nucleares diz respeito (compreensão oral, escrita, 

produção oral, escrita e competência linguística), a constatação de que, na fase 

anterior do projeto, a prática de atividades de produção oral tinha sido descurada, 

levou a primeira coordenação pedagógica do PCLP a solicitar aos formadores que 

colocassem maior ênfase neste domínio. Outra diretriz didático-pedagógica, reiterada 

em reuniões e ações de formação dos formadores cooperantes, prendia-se com a 

abordagem dos conteúdos gramaticais, que, no parecer da coordenação, deveria ser 

implícita para os formandos. Esta questão, nunca formulada ou clarificada por escrito 

nos dois primeiros anos desta fase, levantou grandes dúvidas e debates entre os 

formadores. Trabalhar as estruturas gramaticais de forma implícita significou para 

muitos professores portugueses, expor os aprendentes às estruturas, esperando que 

estes as adquirissem pela mera exposição, isto é, sem trabalho de análise de estruturas 

e utilização de nomenclatura metalinguística. O programa de 2011, também de 

inspiração sintética, (ver p. 111), que é, em parte, um decalque do de 2009, embora 

com introdução de um maior número de conteúdos linguísticos e um discurso de 
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enquadramento da Língua Portuguesa enquanto Língua Não Materna, fornece a 

seguinte orientação:  

 

Nota: Estes são conteúdos [os do funcionamento da língua] a trabalhar, não 

de uma forma exaustiva e isolada, mas ao serviço dos dois primeiros pontos e 

integrados em contextos e situações concretas de aprendizagem e 

comunicação oral e escrita. 

A nomenclatura, embora explícita para o formador, deve ser implícita para o 

formando. 

 

A última frase da diretiva em análise, dúbia na sua formulação, foi interpretada 

como uma indicação de que o professor/formador deveria evitar o recurso a 

terminologia gramatical no ensino das formas e das estruturas da língua portuguesa e, 

principalmente, não exigir do formando o seu conhecimento ou aplicação. Tal como já 

foi referido no capítulo 4, é possível ensinar conteúdos gramaticais de forma explícita 

sem recorrer a explicações metalinguísticas, centrando a atenção do aprendente na 

forma e na sequenciação dos vários elementos de uma frase… Contudo, podemos 

questionar, no âmbito da formação de professores, alguns de língua portuguesa, se tal 

é desejável… Ainda que num nível elementar de aprendizagem, o principal objetivo 

possa ser o de levar o aprendente a saber usar a língua, mais do que saber falar 

cientificamente sobre o funcionamento da mesma, tal aspeto não deverá ser 

descurado em níveis mais avançados quando a turma incluir professores de línguas 

que, habitualmente, revelam conhecimentos científicos insuficientes. 

Por último, é fundamental o Estado timorense, por meio do Ministério da 

Educação, publicar documentos orientadores sobre o papel da língua portuguesa, 

enquanto língua oficial, dentro numa escola e, em particular, dentro de uma sala de 

aula. É suposto a comunicação oral entre professor-aluno ocorrer em português ou 

deverão os professores de outras disciplinas que não a de Língua Portuguesa e os 

respetivos alunos apenas estar preparados para ler e compreender textos escolares, 

académicos e científicos em português? Os documentos da administração escolar 

deverão estar escritos em ambas as línguas oficiais ou apenas numa? A resposta a 

estas questões ajudaria os agentes da formação de professores timorenses a 

determinar melhor as necessidades dos seus formandos e a encontrar um melhor 
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equilíbrio entre os conhecimentos, as temáticas e as competências a treinar junto do 

seu público. 

 

5.3.2 Análise de materiais didáticos não editados usados na 3ª fase do Projeto 

 

Relativamente ao critério a) (abordagem comunicativa vs gramatical), assiste-se 

nesta fase a uma mudança de paradigma. Os materiais da fase anterior (2003-2008), 

produzidos sem orientação pedagógica refletem a reprodução de um modus operandi 

ligado a uma abordagem de ensino gramatical, com ênfase nos conteúdos linguísticos 

explorados de forma estruturalista e à revelia das necessidades comunicativas dos 

aprendentes.  

A amostra de materiais referentes a esta fase (2008-2011) foi concebida com base 

nas orientações programáticas anteriormente analisadas, bem como em diretrizes 

transmitidas oralmente em reuniões e ações de formação. Como tal, os conteúdos 

gramaticais foram trabalhados sem recurso a terminologia gramatical e a partir de 

textos exclusivamente autênticos. Todas as competências nucleares (compreensão 

oral e escrita, produção oral e escrita e competência linguística) foram exploradas 

numa mesma sequência didática, dando-se particular relevo à expressão e interação 

oral, descurada na fase anterior. Estas características aproximam os materiais em 

análise de uma abordagem predominantemente comunicativa. Todavia, tal como já foi 

referido no capítulo 4 desta dissertação, existem diversas propostas para a 

concretização desta abordagem, bem como diversas maneiras de conceber a 

abordagem comunicativa, em particular no que ao processo de aquisição e de 

aprendizagem de uma L2 diz respeito. 

O primeiro grupo de materiais em análise constitui uma sequência didática 

subordinada ao tema Dar e pedir informações pessoais (ver pp. 100-101). 

Relativamente ao critério de análise b), podemos observar que a sequência em 

questão segue alguns dos princípios da abordagem baseada em tarefas, 

designadamente a implementação de uma lógica de encadeamento em que cada 

atividade prepara o aprendente para a seguinte, sendo que, para se chegar ao treino 

das competências de produção (oral ou escrita), as atividades devem proporcionar o 

treino prévio de competências de receção (compreensão oral e escrita). A sequência 
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culmina com uma atividade que consiste na criação de uma identidade para uma 

pessoa desconhecida cuja imagem é apresentada. Para o formando poder realizá-la, o 

formador teve de antecipar o léxico e as estruturas gramaticais necessárias e criar 

exercícios e atividades que possibilitassem ao aprendente, em primeiro lugar, a 

exposição a eles e, a seguir, a manipulação dos mesmos, primeiro numa lógica de 

reprodução com a inclusão de variantes e, por último, na de utilização das formas e 

dos significados apreendidos de modo mais livre.  

Segue-se a análise de como os critérios c), d) e e) foram implementados. Assim 

sendo, o ponto de partida da sequência foi um documento de identificação, um bilhete 

de identidade autêntico (modelo anterior ao cartão de cidadão português). Porém, 

como neste tipo de documento, as informações não estão organizadas nem em frases, 

nem em texto corrido, de modo a expor os aprendentes ao léxico e às estruturas 

gramaticais alvos, a professora encetava um diálogo com os formandos, colocando-

lhes perguntas de modo a identificarem e a darem as informações pessoais constantes 

no documento (ex: Como se chama a pessoa? Quantos anos tem? Qual é a sua 

nacionalidade? Qual é o seu estado civil?). Era habitual os formandos responderam de 

forma lacónica, sem verbos, (ex. Trinta e cinco em vez de Ele tem 35 anos), pelo que a 

professora repetia a resposta do formando, usando, porém, frases completas, de 

modo a que os formandos se familiarizassem com os verbos específicos para dizer o 

nome, a idade, a nacionalidade, bem como com as terminações dos verbos e a 

sequência correta. Uma alternativa viável, que comprometeria o princípio da 

autenticidade, ainda que, na interpretação da abordagem baseada em tarefas feita por 

vários autores já citados, a alternância entre textos fabricados e autênticos, sobretudo 

nos níveis elementares, seja aceitável (Nunan, 2004), seria a de utilização de textos de 

identificação pessoal escritos por ex-formandos timorenses (a ser apresentados com as 

devidas correções). Refira-se, como aspeto positivo, realização do princípio da 

autenticidade através da ausência de ilustrações e do recurso exclusivo a fotografias, 

algumas delas de figuras públicas timorenses. Contudo, trabalhar somente com textos 

autênticos num nível de iniciação e com recursos limitados revelou-se um enorme 

desafio para muitos dos professores cooperantes de língua portuguesa. Encontrar 

textos autênticos que possibilitassem ao aprendente focar-se essencialmente no léxico 

e nas estruturas próprias para o nível e a temática em questão e que, ao mesmo 
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tempo, refletissem a realidade de Timor revelou-se uma tarefa trabalhosa e de difícil 

execução. Um professor que conheça e tenha trabalhado com manuais editados de 

PLE para níveis de iniciação (A1, A2) dificilmente poderá citar um exemplo que inclua 

somente ou até maioritariamente textos autênticos. Já os professores portugueses a 

trabalhar com poucos recursos em Timor viram-se a braços com a impossibilidade de 

recorrer a textos fabricados e obrigatoriedade de explorar, num nível elementar, 

textos narrativos ficcionais, tais como contos, lendas e fábulas… Estes aspetos, entre 

outros, evidenciam desconhecimento sobre a natureza muito específica da didática do 

Português como Língua Não Materna e dos contornos ainda mais particulares que este 

tipo de didática deve assumir em Timor-Leste. 

Na sequência em análise, segue-se um exercício em que se pede aos formandos 

para completarem um texto com as informações do documento de identificação, sobre 

o qual incidira o diálogo anterior entre formadora e formandos. O exercício foi 

concebido para levá-los a familiarizarem-se com a forma escrita das sequências e 

estruturas às quais tinham estado expostos na atividade oral anterior (o que se 

afigurou necessário devido à ausência prévia de texto). Posteriormente, pede-se aos 

formandos que reproduzam o léxico e as estruturas gramaticais das duas primeiras 

atividades, desta vez, fornecendo informações escritas sobre si próprios. Após a 

produção escrita, pede-se aos formandos que memorizem as informações e as 

estruturas e as apresentem oralmente, sem recurso à leitura. Ainda que a produção 

oral espontânea dos formandos timorenses deva ser incentivada desde o início das 

formações (e é-o sempre que o formador promove o diálogo com os seus formandos) 

de modo a desenvolver neles um discurso fluido e desbloqueado, a prática da escrita 

como preparação para a oralidade deve ser recorrente neste nível. Ela permite aos 

formandos uma melhor memorização, organização e explicitação mental das 

estruturas linguísticas, ajudando-os a treinar em simultâneo a fluência e a correção 

linguística. Em aprendentes tardios, em contexto de não imersão, esta estratégia pode 

ajudar a combater os inevitáveis problemas de fossilização de erros. Daqui decorre 

também a necessidade de levar os formandos a analisar o conhecimento linguístico e a 

sistematizá-lo, práticas inerentes a uma abordagem explícita da gramática.  
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A sistematização de estruturas, nesta fase do projeto, era desaconselhada21, assim  

como o recurso a terminologia linguística, pelo que os materiais em análise carecem 

desta estratégia explícita de sistematização. No entanto, a professora criou na 

sequência didática atividades que permitiam aos formandos realizar esta 

sistematização ainda que de forma pouco explícita. É o que sucede na ficha 2 (ver pp. 

102-105), em que, após a audição de uma entrevista entre professor e aluna, é pedido 

aos formandos que registem numa tabela as perguntas, feitas na entrevista, para saber 

diferentes tipos de informação, tais como a morada, a idade, as habilitações literárias 

de modo a prepararem-se para a realização de uma entrevista. Levando os formandos 

a sistematizar informação e estruturas, a professora está a aplicar o princípio da 

aprendizagem ativa, em que o próprio aprendente constrói o seu conhecimento. A 

mesma estratégia ocorre na ficha 3 (ver pp. 106-108), em que, após treinarem as 

competências de compreensão e produção escrita de informações pessoais sobre 

personalidades relevantes da sociedade timorense, os formandos realizam o exercício 

4, que tem como objetivo conduzir os formandos na sistematização das terminações 

das formas verbais pertencentes à primeira conjugação do sistema verbal português, 

no presente do indicativo. Tal é feito através de um exercício de associação em que se 

pede ao aprendente para ligar as formas pronominais da primeira coluna com as 

formas verbais da segunda, sendo que cada forma pronominal é antecedida por uma 

expressão temporal que lhe permite associar as formas verbais ao presente. A 

preocupação de evitar a terminologia gramatical atinge extremos despropositados que 

se refletem na utilização de perífrases, tais como palavras em –ar que mostram ações 

ou estados para designar a expressão verbos da primeira conjugação. Estratégias 

excessivas como esta punham em causa a própria credibilidade dos professores 

portugueses junto dos seus formandos, que poderiam ver nelas uma evidência da falta 

de preparação científica do formador. É possível a utilização de linguagem 

metalinguística nos materiais didáticos, sem que daí advenha a obrigatoriedade de 

utilização da mesma por parte dos formandos. Após a sistematização proporcionada 

pelo exercício 4 da ficha 3, os formandos tiveram a possibilidade de consolidar o usos 
                                                             
21 A sistematização explícita de estruturas gramaticais estava associada à fase anterior do projeto, onde, 
de facto era recorrente e como tal estava negativamente conotada pela coordenação pedagógica, que a 
ligava a uma abordagem do ensino da língua predominantemente gramatical, considerada responsável, 
em parte, pelos fracos resultados de aprendizagem registados pelo Projeto. 
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dos verbos em –ar, no presente do indicativo, bem como dos verbos irregulares ser e 

ter, por meio de uma atividade lúdica de construção de frases a partir de um conjunto 

(o mesmo para diferentes grupos) de etiquetas baralhadas e distribuídas pelas 

equipas. Cada uma competia contra as outras na tentativa de terminar em primeiro 

lugar o seu conjunto de frases. Recorrer a jogos didáticos para treinar léxico e 

estruturas gramaticais revelou-se uma estratégia extremamente motivadora junto do 

público timorense, que adere com enorme entusiasmo a jogos de competição.  

A sequência didática em análise encerra com a atividade presente na ficha 4 (ver 

p. 109), em que, a partir da observação de imagens de pessoas desconhecidas, cada 

formando deveria criar uma identidade para uma das imagens, produzindo um texto 

escrito a partir dos dados pessoais imaginados pelo formando e registados numa 

tabela. De seguida, os outros colegas faziam perguntas a cada formando para tentar 

adivinhar a imagem escolhida por ele. Trata-se de uma atividade que visa o uso livre e 

criativo do léxico e de estruturas previamente exploradas. Contudo, a mesma que não 

ocorre em nenhum cenário comunicativo do quotidiano pessoal ou profissional dos 

formandos, pelo que não se constitui como tarefa pedagógica plena. Se por um lado, 

as estruturas ou formas linguísticas são subsidiárias do significado, pois elas não são 

manipuladas com um fim em si mesmas, mas com o objetivo de criar um ato de fala 

(dar e pedir informações pessoais), por outro, a atividade não cumpre um objetivo 

comunicativo específico, num contexto comunicativo determinado (ex. dar e pedir 

informações pessoais em que situação? E qual a situação da vida pessoal ou 

profissional que a atividade replica?) Esta descontextualização do ato de fala não se 

coaduna com a definição de tarefa pedagógica, tal como é entendida por Nunan (ver 

definição, p. 30). Por esta mesma razão, o critério f) (O ensino das estruturas 

gramaticais associado a conteúdos/ temas/ situações comunicativas ligados à 

realidade timorense) é cumprido apenas parcialmente. Na ficha 3, trabalha-se com 

textos e informações referentes a figuras públicas timorenses, o que se revela 

pertinente. Todavia, não se pede aos formandos que usem essas informações para 

simular uma tarefa habitual da sua vivência pessoal ou profissional.   

Na 3ª fase do projeto, podemos distinguir duas correntes de pensamento acerca 

do processo de formação de professores em língua portuguesa. As orientações 

programáticas e pedagógicas que estiveram na origem da produção da primeira 
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mostra de materiais em análise refletem uma maneira de conceber a aprendizagem do 

português pelos formandos timorenses subsidiária das correntes inatistas da 

abordagem comunicativa. Existia a ideia generalizada, da parte da coordenação 

pedagógica deste período (2008-2010), de que o processo de aquisição de 

aprendizagem do português por aprendentes timorenses tardios fora de um contexto 

de imersão linguística em muito se assemelhava ao processo de aquisição de uma L1. 

Bastava aos aprendentes estarem expostos à língua e usarem-na como soubessem, 

sem grandes preocupações com a correção linguística nem com a explicitação de 

estruturas gramaticais. O mais importante era motivar os professores, através de 

atividades de caráter lúdico22, para a utilização da língua, partindo-se, talvez, do 

princípio errado de que um formando que brinca com a língua vence mais facilmente 

os obstáculos à aprendizagem colocados por uma série de fatores pessoais, 

socioeconómicos e culturais, tais como uma idade avançada, a falta de bases 

científicas e de hábitos e métodos de estudo, uma alimentação deficiente, entre 

outros…  

Em 2011, O PCLP entra no último ano da sua 3ª fase com uma nova coordenação 

pedagógica. Ainda que muitas das linhas de orientação anteriores se tivessem 

mantido, como é visível através da leitura do programa de 2011, verificou-se uma 

mudança no sentido de assumir o ensino do português na perspetiva de uma didática 

de língua não materna e de adaptá-la mais ao contexto específico de Timor. Para isso, 

foram dadas, pela primeira vez, no âmbito de uma ação de formação, sugestões no 

sentido de introduzir a língua tétum na aula de português.  

Decorreu, também, pela segunda vez, uma breve formação de tétum, facultativa, 

para os formadores portugueses. Iniciativas destas deveriam ter sido mais frequentes 

e de caráter obrigatório de modo a habilitar os professores portugueses a proceder a 

uma abordagem contrastiva das estruturas do tétum e do português, tal como é 

preconizado no critério g). Não é necessário um conhecimento profundo e um domínio 

fluente do tétum, basta um conhecimento passivo das principais características 

formais do tétum que, para um professor português de línguas, não são difíceis de 

                                                             
22 O recurso a canções e histórias infantis, a lengalengas, rimas de jogos e adivinhas era bastante 
recomendado, encontrando-se sugerido no próprio programa, o que criou, por vezes, constrangimentos 
quer a formadores quer a formandos devido a uma certa ideia que perpassava de infantilização do 
público timorense. 
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apreender. Foi com base num conhecimento essencialmente passivo que, para este 

período, elaborei, pela primeira vez um material didático que visava comparar o modo 

de funcionamento de alguns dos principais traços distintivos dos dois sistemas 

linguísticos (ver p. 116-118). 

As reações a este material foram bastante positivas da parte dos formandos 

timorenses, ainda que, no meu ponto de vista, ele apresente várias arestas por limar. 

As reações dos formandos prenderam-se, por um lado, com o facto de este tipo de 

abordagem, à data, ser muito pouco comum na comunidade de professores 

cooperantes portugueses, que ao não investirem, na sua maioria, na aprendizagem do 

tétum, não estariam preparados para a implementar. Conceder espaço ao tétum, na 

aula de português, é também uma forma de integrar um dos elementos culturais mais 

idiossincráticos de um povo, a(s) sua(s) língua(s) e de mostrar respeito pelo mesmo. 

Por outro lado, a abordagem comparativa entre o tétum e o português, ainda que 

realizada de forma superficial, proporcionou a vários formandos a experiência inédita 

de pensar sobre o funcionamento da sua própria língua (ou de uma delas, pelo 

menos…). Tal foi realizado na esperança de que esta prática auxiliasse a melhor 

assimilação de algumas características do sistema linguístico português. 

O material em análise é de natureza puramente linguística, apresentando os itens 

de forma isolada e descontextualizada. Os mesmos estão divididos em cinco tabelas, 

cada uma associada a uma característica específica do funcionamento do tétum ou do 

português. A partir da análise de um conjunto de exemplos, nalguns casos demasiado 

reduzido, os formandos deveriam inferir a característica em foco bem com a regra para 

a sua concretização em tétum ou em português. Deste modo, na tabela A, através dos 

exemplos escolhidos, pretende-se que os formandos compreendam e assimilem a 

realização ortográfica do ditongo “ão” em tétum e em português, na medida em que 

este é um dos erros ortográficos muito comuns, em que o aprendente timorense 

transfere a grafia aun para a palavra portuguesa. Na tabela B, os exemplos mostram 

como a divisão de palavras de origem portuguesa (os lusismos) nem sempre ocorre de 

forma igual, pelo que expressões como por exemplo ou à rasca funcionam como uma 

só palavra em tétum: porezemplu e arasca. Na tabela C, que conta apenas com um 

exemplo, o que é pouco ilustrativo, pretendia-se sensibilizar os formandos para o 

processo diferente que o português e o tétum têm de formar o género e o número de 
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diferentes classes de palavras, algo que é reforçado nas tabelas seguintes. Assim 

sendo, enquanto a língua portuguesa recorre essencialmente a processos sintéticos, 

flexionais, derivacionais e lexicais para mostrar a diferença de género, de número e de 

tempo gramatical, a língua tétum faz uso, principalmente, de processos analíticos, em 

que se justapõem palavras para mostrar diferentes géneros, números e tempos 

verbais. Para transformar a palavra menino em meninas, juntamos de forma sintética 

uma flexão para o feminino e outra para o plural. Na mesma situação, palavra menino 

em tétum é representada pelas formas labarik mane, que se traduzem literalmente 

por criança homem, enquanto a forma feminina e plural é representada por labarik 

feto sira, havendo um lexema para o conceito, labarik (criança), outro para o género, 

feto (mulher) e outro para o número, sira (elas). O mesmo processo acontece com as 

formas e os tempos verbais, que não se flexionam em tétum, havendo uma mesma 

forma para cada pessoa gramatical, enquanto o tempo é transmitido pela justaposição 

de advérbios de tempo, tais como ona (já), para mostrar uma ação do passado: hau 

han ona (Eu comi), que se traduz literalmente por eu comer já. A não flexão das formas 

verbais é, por exemplo, uma característica do tétum que é sistematicamente 

transferida para o português pelos aprendentes timorenses.  

Uma alternativa mais interessante, pelo menos no que à contextualização diz 

respeito, poderia ter sido a de recorrer a atividades de tradução do tétum para 

português e vice-versa, de notícias ou canções, por exemplo, para verificar as 

diferenças de funcionamento entre as duas línguas. A tradução está associada a 

métodos tracionais, estruturalistas, em particular, ao método gramática-tradução, 

muito focado na correção linguística e no domínio das formas corretas de expressão.  

Contudo, qualquer professor com alguma experiência de ensino a públicos 

diversos percebe que o valor de uma abordagem ou de um método não é intrínseco e 

depende muito do modo como se adequa a um determinado público e às suas 

necessidades. E é esperável que um professor tenha a capacidade de, de forma 

eclética, extrair contributos de diferentes abordagens e métodos. Para um público 

timorense, com enormes dificuldades no domínio da morfossintaxe e da pragmática 

textual/discursiva, a prática pontual da tradução ou da retroversão é, sem dúvida, uma 

mais-valia e pode, com imaginação e criatividade, ser praticada de forma mais 

convergente com uma abordagem comunicativa. Acresce que, num país em que o 
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tétum e o português são ambas línguas oficiais, esta prática é, em muitas áreas 

profissionais, em particular no funcionalismo público, uma necessidade, 

inclusivamente no meio escolar, ao qual a maioria dos formandos timorenses 

pertence. Formandos com experiência de tradução ganham flexibilidade mental para 

passar mais facilmente de uma língua para outra, ganhando maior domínio sobre os 

sistemas linguísticos em questão.  
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Anexos ao subcapítulo 5.3.2  

 

Programas e materiais didáticos (editados e não 

editados), usados na 3ª fase do Projeto 
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Programa de 2009 
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Unidade Didáctica 1: Dar e pedir informações pessoais 

 

Projecto de Reintrodução da Língua Portuguesa 

Oficina de Língua Portuguesa 2009 

 

 
 
1. Leia atentamente as informações deste bilhete de identidade e responda às perguntas do 
professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complete o texto com informações do documento de identificação. Siga as ajudas: 
 

1. Nome do portador / 2. Nome do pai / 3. Nome da mãe / 4. Nacionalidade /  

5. Naturalidade (lugar de nascimento) / 6. Morada (residência) / 7. Idade / 8. Estado Civil / 9. 

Altura 

 

Ela chama-se (1) ______________________________________________________________________ 

_____________________________. O seu pai chama-se (2) ___________________________________ 

________________________ e a sua mãe chama-se (3)_______________________________________ 

______________________.  Ela é (4) _________________________ e é de (5) ___________________. 

Ela mora em (6) _________________________ e tem (7) _________________________. Ela é (8) 

_________________________ e mede (9) _______________________________. 
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Unidade Didáctica 1: Dar e pedir informações pessoais 

 
 

3. Preencha o bilhete de identidade com os seus dados pessoais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Complete o texto com informações do seu bilhete de identidade. Siga as ajudas: 
 

1. Nome do portador / 2. Nome do pai / 3. Nome da mãe / 4. Nacionalidade /  

5. Naturalidade (lugar de nascimento) / 6. Morada (residência) / 7. Idade / 8. Estado Civil / 9. 

Altura 

Eu chamo-me (1) ______________________________________________________________________ 

_____________________________. O meu pai chama-se (2) __________________________________ 

________________________ e a minha mãe chama-se (3)_____________________________________ 

___________________.  Eu sou (4) _________________________ e sou de (5) ___________________. 

Eu moro em (6) _________________________ e tenho (7) _________________________. Eu sou (8) 

_________________________ e meço (9) _______________________________. 

5. Agora, apresente os seus dados pessoais, sem leitura. 
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Unidade Didáctica 1: Dar e pedir informações pessoais 

 

Projecto de Reintrodução da Língua Portuguesa 

Oficina de Língua Portuguesa 2009 

 

 

1. Observar e descrever a imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Diciopédia 2009, Porto Editora 
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2. Vai escutar a entrevista e fazer um X na resposta correcta: 

1. A entrevistadora chama-se: 

a) Amália. □ 
b) Eulália. □ 

c) Cláudia. □ 

 

2. A entrevistadora é: 

a) uma aluna. □ 

b) uma jornalista. □ 

c) uma empresária. □ 

 

3. O entrevistado chama-se: 

a) Fabiano. □ 

b) Adriano. □ 

c) Mariano. □ 

 

4. O entrevistado é: 

a) professor. □ 

b) agricultor. □ 

c) médico. □ 

 

5. O entrevistado nasceu: 

a) em Arouca. □ 

b) em Lisboa. □ 

c) no Porto. □ 

 

6. O entrevistado tem: 

a) 42 anos. □ 

b) 52 anos. □ 

c) 62 anos. □ 

 

7. O entrevistado mora 

em: 

a) Gaia. □ 

b) Maia. □ 

c) Vila Faia. □ 

 

8. O entrevistado é: 

a) solteiro. □ 

b) casado. □ 

c) viúvo. □ 

 

9. O entrevistado é: 

a) licenciado em Economia. □ 

b) licenciado em Educação. □ 

c) licenciado em Arquitectura. □ 

 

10. Ele estudou: 

a) na Escola Superior de Educação do Porto. □ 

b) na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. □ 

c) na Escola Superior de Economia do Porto. □ 

 

  

Nome do formando: _____________________________________________________ 
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3. Excerto de uma entrevista feita por uma aluna do ensino secundário a um arquitecto de 52 

anos, professor de artes visuais no ensino secundário.   

 
Entrevistadora: Olá, boa noite. Chamo-me Cláudia. Sou aluna aqui na escola secundária de 

Valadares… 

Entrevistado: Posso-me identificar também? Apresentar-me? 

Entrevistadora: Eh…sim. 

Entrevistado: Professor Adriano, eh…do quinto grupo, portanto, de artes… eh… trabalho nesta escola.  

Entrevistadora: Eh… podia-nos dizer onde nasceu? 

Entrevistado: Nasci em Arouca, concelho de Arouca. 

Entrevistadora: Eh…que idade tem? 

Entrevistado: 52 anos. 

Entrevistadora: Eh, onde reside actualmente? 

Entrevistado: Eh…em Gaia. 

Entrevistadora: O seu estado civil? 

Entrevistado: Sou casado. 

Entrevistadora: Eh, quais as suas habilitações literárias? 

Entrevistado: Ehhhh… sou licenciado em arquitectura. 

Entrevistadora: E que estudos realizou? 

Entrevistado: Eh… arquitectura na ESBAP, na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. 

 
In CD do manual Ser em Português 7, Areal Editores 

 

Trabalho a pares: Dramatização de uma entrevista!  

4. Partindo do texto da entrevista que escutou, complete a seguinte tabela de forma a 

preparar-se para a simulação de uma entrevista. 

 

Perguntas do entrevistador para saber 

 

…o nome do entrevistado: 
 

 

… o local de nascimento: 
 

 

… a idade do entrevistado: 
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… a morada 
 

 

… o estado civil 
 

 

… as habilitações literárias 
 

 

 

 

5. Pergunte ao colega que vai entrevistar o nome, o local de nascimento, a idade, a morada, 

o estado civil e as habilitações literárias e preencha a tabela com as informações 

recolhidas:  

Informações sobre o colega entrevistado 

…o nome do entrevistado:  

… o local de nascimento:  

… a idade do entrevistado:  

… a morada  

… o estado civil  

… habilitações literárias  

 

 

6. A pares, vão preparar a dramatização de uma breve entrevista. 

Orientações: 

 O entrevistador pergunta e o entrevistado responde: 
a)o nome 

b) o local de nascimento 

c) a idade  

d) a morada 

e) o estado civil 

f) as habilitações literárias 

 

 Sempre que possível, as falas devem ser acompanhadas de movimentos: 
a) Entrevistado e entrevistador cumprimentam-se  
b) O entrevistador deve anotar as respostas do entrevistado numa folha 
c) Entrevistado e entrevistador devem olhar um para o outro quando falam 
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Unidade Didáctica 1: Dar e pedir informações pessoais 

 

Projecto de Reintrodução da Língua Portuguesa 

Oficina de Língua Portuguesa 2009 

 

Quem são eles?                    

A      B     C 

 

 

 

 

 

 

 

In Diciopédia 2009 [DVD-ROM]. Porto : Porto Editora, 2008. ISBN: 978-972-0-65264-5 

1. Completar  

Dados pessoais Figura A Figura B Figura C 

Nome    

Data de Nascimento ? / 06 / 1946 26 / 12 / 1949 ? / ? / 1948 

Idade    

Naturalidade   Vemasse (Baucau) 

Profissão / cargo     

 

 

2. A seguir temos um texto autobiográfico de uma das figuras públicas acima indicadas. 

2.1 Vamos ler o texto e copiar as palavras que mostram: 

a) O lugar de nascimento (= naturalidade) do pai: _______________________________________ 
b) A naturalidade da figura pública: __________________________________________________ 
c) A data de nascimento: __________________________________________________________ 
d) O número de irmãos: ___________________________________________________________  

e) A profissão do pai: _____________________________________________________________ 
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2.2 Quem é o autor da autobiografia? Vai escrever o nome no final do texto. 
 

2.3 Falta a primeira parte do texto. Vamos escrever, indicando: 
 

  o nome / a nacionalidade / a idade/ a profissão ou  o cargo 
 
 

Autobiografia de uma figura pública 
 

 

Eu 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Meu pai, natural de Laleia, filho único de uma família de camponeses pobres, foi colocado em 

Manatuto, depois do curso de mestre-escola. Lá, casou-se com a minha mãe, originária também de 
família pobre, que de camponeses só tinham a sua força de trabalho para vender aos donos das várzeas. 

Nasci em Manatuto e, segundo minha mãe, foi numa noite em que não se distinguia se era dia 20 
ou já de 21, de um Junho habitualmente muito quente para amadurecer os arrozais. 

Dois anos antes, tinha nascido a minha irmã Felismina, que talvez já estivesse apreciando, na 
altura, o encanto das crianças: um prato de barro fumegando com canja de gafanhotos da várzea. 

Meu pai foi colocado em Lacluta, devia eu ter 1 ou 2 anos. Ser mestre-escola era bom para se 
conseguir o respeito de todos, a amizade dos liurais e a confiança dos chinas. Nas íngremes e sempre 
enevoadas encostas da cordilheira Bibileo-Aitana, nasceu uma outra irmã, Lúcia. 

 
 

________________________________________, Timor-Leste um povo, uma pátria (adaptado) 

(nome do autor) 
 
 

3. Vamos responder com as estruturas: 
 
ter + idade / quantidade                        ser + profissão / nacionalidade 

 
 
3. 1 Quantas irmãs tem Xanana Gusmão? _____________________________________________ 
 
3.2 Qual é a profissão ou o cargo de Xanana Gusmão? ____________________________________ 
 
3.3 Ramos Horta nasceu em 1949. Quantos anos tem? ____________________________________ 
 
3.4 Qual é a profissão ou o cargo de Ramos Horta? ______________________________________ 
 
3.5 Qual é a nacionalidade de Ramos Horta, Xanana e D. Ximenes Belo? _____________________ 
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4. Sublinhar no texto a palavra terminada em –ar com o significado de gostar de . 
  

4.1 Escrever outras palavras portuguesas em –ar (que mostram acções, estados…) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

4.2 Escrever frases, ligando as palavras da coluna A com as da coluna B: 
 
 

Coluna A Coluna B 

1. Agora, eu a) mora em Fuiloro. 

2. Todos os dias, tu b) compra fruta no mercado. 

3. Actualmente, ele c) trabalham em Viqueque. 

4. Hoje, ela d) trabalho em Díli. 

5. Esta semana, você e) moram em Maina. 

6. Este mês, nós f) pescamos em Tutuala. 

7. Este ano, eles g) estudas língua portuguesa. 

8. Hoje, vocês h) estudam inglês. 

9. Agora, elas i) almoça em casa. 

 

1. Agora, eu trabalho em Díli.  
2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________________ 
8. ____________________________________________________________________________ 
9. ____________________________________________________________________________ 
 
 

4.3 Identificar nas frases anteriores as palavras que mostram o tempo:  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4.3.1 Estas palavras mostram o tempo presente, passado ou futuro? 
_______________________________________________________________________________ 

4.3.2 E as acções? Estão no presente, no passado ou no futuro? 
________________________________________________________________________________ 
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Unidade Didáctica 1: Dar e pedir informações pessoais 

 

Projecto de Reintrodução da Língua Portuguesa 

Oficina de Língua Portuguesa 2009 

 

Criar uma identidade para uma pessoa desconhecida 

 

1º Observe as imagens afixadas no quadro. 

2º Escolha a imagem de uma pessoa e crie uma identidade para ela. Para tal, complete a seguinte 

tabela: 

 

Criar uma identidade a partir da observação de uma imagem 

Letra da imagem  

Nome  

Idade  

Nacionalidade  

Naturalidade  

Morada  

Profissão:  

 

 

3º Escreva agora um breve texto com as informações acima indicadas. 

 

4º Os outros colegas vão fazer-lhe perguntas para identificarem a pessoa escolhida!  
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Imagens afixadas no quadro 

A       B 

 

 

 

 

 

 

 

 C       D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E        F  
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Programa de 2011 

 

 

 

PROJECTO DE CONSOLIDAÇÃO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA  

Cursos de Língua Portuguesa 

 

PPRROOGGRRAAMMAA                                                 

 

 OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

  Horas: 120    

Nota introdutória 

O presente documento enuncia o programa do curso de Língua Portuguesa intitulado 
Oficina de Língua Portuguesa, destinado ao povo timorense das diversas áreas (educação, 
administração pública, justiça, etc.), sendo que as turmas são compostas por formandos dos 
diversos públicos. Esta oficina é o curso de nível mais elementar, onde os aprendentes irão 
iniciar a aprendizagem do Português como língua não materna (LNM). Falar de Português 
como LNM implica certamente falar de uma língua que não está ligada à criação e ao 
desenvolvimento do timorense, mas que é aprendida no país em que vive, como uma das 
línguas oficiais de Timor-Leste.  

Os principais objectivos desta oficina prendem-se com o desenvolvimento de 
competências comunicativas (orais e escritas) por exposição directa à língua. Neste sentido, o 
formador deve não só criar situações de contacto com a língua, fazendo ouvir e/ou reproduzir 
textos/discursos em Língua Portuguesa, como também propiciar espaços de uso e de treino 
efectivos da língua em situações comunicativas quotidianas.  

Este programa é constituído por cinco partes nucleares: competências gerais, 
descritores de desempenho, conteúdos, metodologia e avaliação. Pretende-se, assim, 
configurar rumos pedagógicos que, além de conteúdos precisos, sejam pautados por uma certa 
liberdade de actuação e permitam a interacção directa com os formandos e com a realidade 
sociocultural do distrito em que o formador se encontre.  

Finalmente, reafirma-se que desenvolver a capacidade comunicativa é dotar o falante 
da capacidade de usar a língua de forma adequada às situações de comunicação em que se 
encontra, sendo necessário levá-lo ao conhecimento do mundo e da realidade em que vive, mas 
também dotá-lo de competência linguística. Tal não significa que devamos reduzir as sessões da 
oficina à memorização de nomenclaturas gramaticais, mas propiciar espaços de uso e treino de 
estruturas do funcionamento da língua, de forma contextualizada e necessariamente integrada 
em momentos de comunicação oral e escrita.  
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Competências Gerais 

 Compreende e reproduz textos em Língua Portuguesa  

 Desenvolve competências lexicais e discursivas 

 Conhece e utiliza estruturas da Língua Portuguesa em situações de comunicação 
quotidianas 

Descritores de desempenho 

Escutar e produzir discursos orais, tendo em conta a intencionalidade e a situação 

comunicativa, a fim de: 

 Participar em diálogos 

 Narrar acontecimentos e situações 

 Relatar factos 

 Expor ideias, assuntos, temas 

 Descrever imagens, pessoas, lugares, objectos 

 Cumprir instruções 

 Fornecer instruções 
 

Ler e produzir textos narrativos, informativos, descritivos, de modo a: 

 Identificar informação nos textos lidos 

 Completar diálogos a partir de imagens 

 Legendar imagens  

 Descrever imagens, pessoas, lugares, objectos 

 Responder a perguntas e a instruções 
 

Conhecer e utilizar estruturas da Língua Portuguesa em situações de comunicação orais e 

escritas, implicando:  

 mobilizar o léxico da língua 

 Reproduzir oralmente e por escrito o que ouviu  

 Recorrer a marcas de 1ª pessoa e diferentes formas de tratamento em actos de 
fala 

 Utilizar o discurso directo e indirecto na produção de textos orais e escritos 

Conteúdos 

1. Textos Orais (Compreensão e Produção) 

1.1.Texto conversacional  
1.1.1. Diálogos 

 Interacção verbal e adequação comunicativa  
Saudação: apresentação, despedida 
Formas de tratamento 
Formulação de pedidos, de recados, perguntas e respostas, instruções, relatos 

1.2. Texto narrativo 
1.2.1. Relato, reconto 

Sequência de acontecimentos e situações, personagens, lugares, tempo  
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1.3. Texto descritivo 
1.3. Descrição de imagens, pessoas, objectos, lugares, ambientes, situações 
 Sequências descritivas; planos (geral, particular) 
 
 
Sugestões de operacionalização: dizer o seu nome, idade e morada; dizer o nome dos seus 
pais; dizer o nome, a idade e a morada dos seus companheiros (Ele/a chama-se…/ Tem… 
anos. Ele/a mora em…); ouvir canções diversas; dizer o refrão da canção (parte que se 
repete); Repetir canção ou parte da canção que ouviu; ouvir diálogos gravados e lidos; 
repetir palavras, fórmulas e expressões ouvidas; reproduzir e participar em diálogos; 
dramatizações (conversas ao telefone, na mercearia, nos correios e serviços, no banco e 
outros serviços); dizer o que vê/viu numa imagem, numa situação específica (religiosa, 
pública, política); contar episódios, situações, acontecimentos do quotidiano, da vida, do 
mundo; contar uma história, imaginar acontecimentos a partir de imagens; recontar 
histórias ouvidas (gravadas e/ou lidas); dizer adivinhas, lengalengas, rimas de jogos, 
ditados e provérbios; apresentar uma ideia, um tema, uma situação; dar e pedir 
informações; falar dos seus gostos e preferências; descrever profissões e ocupações da sua 
região, dos seus vizinhos; descrever tradições da sua região e do seu país.  

2. Textos escritos (compreensão e produção) 

2.1. Texto informativo/Expositivo 

2.1.1. Notícias, reportagens, notas informativas, folhetos, rótulos, guias/manuais 

 informativos, receitas.  

 Intenção comunicativa   

 Marcas linguísticas predominantes e léxico específico 

Estrutura de cada tipo de texto 

2.2 Texto narrativo 

2.2.1. Narrativas de ficção (contos, lendas, fábulas) e narrativas de não ficção (notícias, 
relatos do quotidiano) 
Sequências, personagens, lugares, tempo 

2.3 Texto descritivo 

 2.3.1. Retratos de situações, de acontecimentos, de locais, de pessoas 

  Sequências descritivas  

Sugestões de operacionalização: ler histórias curtas, notícias, reportagens, slogans, notas 
informativas; ler e escrever textos que apresentem retratos de situações, de 
acontecimentos, de locais, de pessoas; identificar as ideias principais a partir de 
orientações do professor; ordenar as sequências de um texto; produzir textos à 
semelhança do que analisaram; completar o texto com palavras sugeridas; encontrar no 
texto sinónimos de palavras indicadas; fazer legendas e textos curtos para acompanhar 
imagens; reproduz frases de adivinhas, provérbios, lengalengas, frases de publicidade, 
títulos de jornais e de revistas; fazer jogos de palavras (crucigramas, sopa de letras, 
palavras cruzadas); construir palavras a partir de etiquetas com sílabas; escrever postais ou 
cartas breves; completar e construir textos com grupos consonânticos, dígrafos; jogos de 
escrita (acrósticos, caligramas, palavra-puxa-palavra, alteração de letras e sílabas).  
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3. Funcionamento da língua 

 

3.1. Os sons da língua 
 3.1.1. Sequências de sons: ditongos; hiatos; grupos consonânticos  

3.1.2. sílabas e entoação  
3.2. Representações gráficas 
 3.2.1. Pontuação e sinais auxiliares da escrita (travessão, aspas, parênteses) 
 3.2.2. Ortografia 
  Acentuação 

Regras ortográficas: grafia de ditongos, grafia de algumas consoantes (s,x,z, 
ç,c) dígrafos (ss, rr, ch, lh, nh) e encontros consonânticos  (pr, pl, bl, cl, fr) 

Translineação 
3.2.3. Configurações gráficas de um texto  

  Espaço, margem, parágrafo, período, alínea, tópico e subtópico 
3.3 Classes e subclasses de palavras 
3.3.1 Nome 

Flexão de número, variação de género e grau   
Classes e subclasses: próprio, comum, colectivo 

3.3.2. Determinante: artigo definido e indefinido; determinantes possessivos, determinantes 
demonstrativos  
3.3.3. Pronome: pessoal, possessivo, demonstrativo 
3.3.4. Adjectivo  

Flexão de número, género e grau (regulares)  
3.3.5. Advérbios: lugar, tempo, negação 
3.3.6. Verbo  
 Flexão de número, pessoa, tempo, modo 
 Verbos regulares: 1ª, 2ª e 3ª conjugações 

Flexão verbal: presente, pretéritos perfeito e imperfeito do indicativo, Futuro 
próximo, imperativo 

 Verbos irregulares: ser, estar 
3.4 Frase simples e frase complexa 
 3.4.1. Ordem das palavras dentro dos grupos /constituintes e das frases.  

3.4.2. Funções sintácticas nucleares à frase: sujeito e predicado  
3.4.3. Processos de ligação entre orações e entre frases: coordenação e subordinação 

(temporais, causais e finais) 
 

3.5. Relações entre palavras 
3.5.1. Sinonímia e antonímia; campos lexicais; família de palavras 
3.5.2. Expressões idiomáticas, estrangeirismos, neologismos 

 
3.6. Competência discursiva 
 3.1.1. Usos oral e escrito da língua 
 3.1.2. Registos de língua: formal e informal 

Nota: Estes são conteúdos a trabalhar, não de uma forma exaustiva e isolada, mas ao serviço 

dos dois primeiros pontos e integrados em contextos e situações concretas de aprendizagem 

e comunicação oral e escrita. 

 A nomenclatura, embora explícita para o formador, deve ser implícita para o 

formando.  
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 3.1.4. Construção do discurso/texto 
 Marcas do discurso directo: pronomes e formas verbais de 1.ª e 2.ª pessoas; 

advérbios de tempo e lugar 
Discurso directo e indirecto: pronomes e formas verbais de 3.ª pessoa; tempos 

verbais do Passado; advérbios e locuções adverbiais de tempo e lugar 
 
 
Sugestões de operacionalização: a partir de situações de comunicação oral e escrita (em 
aula e dos/nos textos apresentados), observar, verificar, extrair regularidades, fazer para 
praticar, como por exemplo:: assinalar no texto marcas do discurso directo (sinal gráfico, 
fala directa das personagens); dizer em voz alta as frases no discurso directo e convertê-las 
em discurso indirecto; substituir nomes, acrescentar adjectivos, mudar os verbos; indicar 
acções numa frase complexa; verificar a relação entre cada uma das partes de cada frase 
(associação, oposição, alternativa, causa, tempo, fim); transformar frases complexas em 
frases simples e vice-versa.  
 

Metodologia 

 

Insistir na oralidade e no treino da competência comunicativa; carácter lúdico mas com 

objectivos claros a atingir. 

Utilização de gravações vídeo e áudio; gravação e audição de produções dos alunos; leitura 

e produção de textos variados; trabalho individual e em pequenos grupos. 

 

Recursos (sugestões): 

Canções (tradicionais, de embalar, música ligeira, poesia cantada) 

contos, fábulas, lendas 

panfletos de espectáculos, cartazes, programações de iniciativas culturais, rótulos de 

embalagens, bulas de medicamentos, instruções de aparelhos e de jogos 

jornais, revistas, folhetos informativos e publicitários 

embalagens, rótulos, manuais de instruções, receitas culinárias, mapas 

Avaliação 

A avaliação deve ser contínua e assentar nas produções orais e escritas dos alunos, 
contemplando todos os conteúdos programáticos (recolha sistemática de informações e 
elementos relativos ao processo de aprendizagem através de instrumentos adequados às 
diferentes situações, domínios, competências e conteúdos programáticos).  
 Parâmetros de avaliação  

Oralidade (compreensão e expressão) – 40% 
Leitura – 25% 
Escrita – 25% 
Participação – 10% 
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Projecto de Consolidação da Língua Portuguesa 

Oficina de Língua Portuguesa 2011 

Linguística comparada 

Tétum e Português 

Leia com atenção as informações das tabelas e complete-as. 

Tabela A 

Tétum Português Diferença entre o tétum e 

o português 

 

televizaun 

 

__________________ 

 

nasaun 

 

 

__________________ 

 

Então 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

Tabela B 

Tétum Português Diferença entre o tétum e 

o português  

 

porezemplu 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

à rasca 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela C 

Tétum Português Diferença entre o tétum e o 

português   

 

Labarik mane aas sira ba 

iskola. 

 

Os meninos altos vão à 

escola. 
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Tabela D 

Tétum Português Diferença entre o tétum e o 

português  

Presente 
Hau han 
O        “ 
Nia     “ 
Ami/ Ita “ 
Imi “ 
Sira “ 

Presente 
Eu como 
Tu comes 
Ele/ ela come 
Nós comemos 
Vós comeís 
Eles comem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretérito Perfeito 
 
Hau han (tiha) ona 
O        “       “       “ 
Nia     “       “       “ 
Ami/ Ita “   “       “ 
Imi          “   “       “ 
Sira “    “       “ 
 

Pretérito Perfeito 
 
Eu comi 
Tu comeste 
Ele/ ela comeu 
Nós comemos 
Vós comestes 
Eles comeram 
 

Futuro 
 
Hau sei han 
O      “   “ 
Nia   “   “ 
Ami/ Ita “  “ 
Imi “ “ 
Sira “  “ 
 

Futuro 
 
Eu comerei 
Tu comerás 
Ele/ ela comerá 
Nós comeremos 
Vós comereís 
Eles comerão 
 

Imperfeito 
 
Hau uluk han 
O        “  “ 
Nia     “   “ 
Ami/ Ita “   “ 
Imi “   “ 
Sira “   “ 
 

Imperfeito 
 
Eu comia 
Tu comias 
Ele/ ela comia 
Nós comíamos 
Vós comíeis 
Eles comiam 
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Tabela E 

Feminino Masculino Regras para a 
formação de género 
e número em tétum 

Singular Plural 
 

Singular 
 

Plural 

Labarik 
feto 

 
asu inan 

labarik feto 
sira 

 
asu inan sira 

labarik mane 
 

asu aman 

labarik mane 
sira 

 
asu aman sira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabela F 

Feminino Masculino 

Regras para a 

formação de género 

em português 

A menina O menino 
 

Flexão 

Elefante-fêmea Elefante-macho composição 

A artista O artista processo sintáctico 

A baronesa O barão derivação 

Mulher Homem processo lexical 
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5.4 Materiais didáticos utilizados na 4ª fase do projeto (2012-2014) 

 

5.4.1 Observações prévias 

 

Em 2012, a cooperação educativa entre Portugal e Timor-Leste entra numa nova 

fase com o arranque do Projeto de Formação Inicial e Contínua de Professores (PFICP), 

que assumiu contornos inéditos. Entre eles, destaca-se a decisão de restringir o 

público-alvo das formações ao corpo docente timorense numa dupla vertente de 

formação contínua a professores já integrados na rede de ensino básico e secundário 

de Timor e de formação inicial a futuros professores. A isto acresce ainda a formação e 

supervisão pedagógica de formadores timorenses com o objetivo de os preparar para 

as funções desempenhadas pelos professores cooperantes portugueses.  

Até à fase anterior da cooperação educativa, os professores portugueses 

trabalhavam com públicos diversos, professores, outros funcionários públicos, 

domésticas e agricultores, os quais, nas duas primeiras fases se encontravam 

misturados nas mesmas turmas e na 3ª fase, já separados em turmas específicas. A 

partir de 2012, professores e futuros docentes passaram a ser o único público 

aprendente, o que permitiu aos formadores centrarem-se exclusivamente nas 

necessidades específicas deste grupo socioprofissional que, como já foi anteriormente 

referido, sofre de grandes carências a nível de preparação científica e didático-

pedagógica.  

Pela primeira vez, na história da cooperação educativa entre Portugal e Timor-

Leste, o Governo timorense assume parte dos encargos financeiros e da organização 

do projeto. A coordenação e supervisão pedagógica dos professores portugueses é 

repartida por representantes de duas universidades portuguesas, escolhidas pelo 

Ministério da Educação de Timor, a de Aveiro, para os cooperantes ligados à formação 

de professores do ensino técnico-vocacional, e a do Minho, para os formadores 

responsáveis pela formação dos professores do ensino básico e secundário regular. 

Nesta fase, eu estava integrada neste segundo grupo. 

O programa que serviu de base para a elaboração dos materiais didáticos que irei 

analisar e avaliar não apresenta drásticas alterações em comparação com os de 2009 e 

2011, sobretudo no que toca à sua estrutura e grau de especificação e adequação de 
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conteúdos (ver pp. 130-131). A novidade prende-se com a introdução de duas 

competências que os formandos deveriam desenvolver, claramente associadas a uma 

abordagem explícita da gramática, designadamente: identificar regularidades e 

exceções no funcionamento da língua e utilizar os conhecimentos linguísticos com 

adequação e propriedade. Dado que estas novas orientações programáticas 

procederam da mesma figura responsável pela primeira coordenação pedagógica 

(2008-2010), trata-se claramente de uma inflexão na forma de conceber a abordagem 

comunicativa. Verifica-se, deste modo, um distanciamento de uma conceção mais 

inatista (ver capítulo 4 desta tese) desta abordagem, e uma aproximação à chamada 

weak interface position (Pica, 2005), que ao defender que o conhecimento em L2 pode 

ser construído também através de aprendizagem explícita das estruturas da língua se 

revela, a meu ver, mais adequada ao contexto de formação de adultos em Timor-Leste.  

Os materiais em análise, para esta fase, foram criados e aplicados na formação 

inicial de professores na disciplina de Língua Portuguesa. O público-alvo era 

constituído por jovens entre os 18 e os 25 anos, com o ensino secundário concluído e 

sem ocupação. O perfil de chegada destes aprendentes evidenciava acentuadas 

deficiências no domínio da Língua Portuguesa, inclusivamente das estruturas mais 

elementares, pelo que as competências trabalhadas corresponderam às dos níveis A1, 

A2 do QERC. 

A formação teve lugar no INFORDEPE, Instituto Nacional de Formação de Docentes 

e Profissionais da Educação, o organismo do Ministério da Educação Timorense 

responsável pela coordenação geral do PFICP. Esta formação inicial de professores foi 

inicialmente programada para três anos, com inclusão de várias disciplinas, tais como 

Português, Matemática, Expressões, Informática, bem com disciplinas de didática…. 

Finda a formação, os alunos obteriam o grau superior de bacharelato, que lhes 

permitiria exercer a função docente no 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Tirando a indicação das competências e conteúdos programáticos, as orientações 

pedagógicas foram escassas nesta fase, não assumindo formulação escrita, sendo que 

a mais enfatizada, oralmente, terá sido a necessidade de dar primazia ao treino da 

expressão oral na aula de Língua Portuguesa.   
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5.4.2 Análise de materiais didáticos não editados utilizados na 4ª fase do projeto 

(2012-2014) 

 

O primeiro material em análise consiste num guião de atividades que funciona 

como uma sequência didática que integra a unidade intitulada A Casa (ver pp. 132-

135). No que ao primeiro critério de análise diz respeito (abordagem comunicativa vs 

gramatical), uma observação atenta permite-nos verificar que, em vários aspetos, se 

trata de um material que concretiza uma abordagem predominantemente 

comunicativa. Os conteúdos linguísticos encontram-se ao serviço de uma competência 

comunicativa específica que se pretende treinar com os aprendentes, 

designadamente, a descrição exterior e interior de espaços habitacionais, em 

particular, das casas típicas timorenses.  

Compreender e produzir textos informativos e descritivos sobre elementos da sua 

própria cultura são competências imprescindíveis num público que se está a formar 

para ensinar em português. Enquanto língua de instrução, cabe ao português o papel 

de veículo de acesso à história, cultura e conhecimentos científicos, pelo que este tipo 

de competências pode e deve ser trabalhado na aula de português, em contexto de 

formação de professores, com um grau de exigência adequado ao nível de proficiência 

dos formandos.  

Esta sequência respeita e aproxima-se, em alguns aspetos, da abordagem baseada 

em tarefas, preconizada no critério b). O seu elemento estruturador é a tarefa 

pedagógica que consiste em descrever, por escrito e oralmente, as casas típicas dos 

distritos de onde são oriundos os formandos. A primeira etapa da abordagem baseada 

em tarefas, tal como ela é concebida por Nunan (2004), consiste na criação de um 

contexto situacional/ funcional/ temático associado a vocabulário e formas específicas 

necessários para, mais tarde, o aprendente realizar uma tarefa. E, com efeito, o léxico 

e as estruturas gramaticais relevantes são explorados após a descrição de imagens e 

da compreensão oral e escrita de textos que expõem os aprendentes às formas e aos 

itens de que necessitam para realizar a tarefa comunicativa final. Contudo, o enfoque 

nos elementos linguísticos, na abordagem baseada em tarefas de Nunan, tem lugar 

somente após momentos de prática intensiva de audição e de reprodução de textos, 

com introdução, ou não, de pequenas variantes. Estas etapas criam mais 

oportunidades de exposição e de manipulação de input, antes de se passar à 
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explicitação das estruturas gramaticais, facilitando o trabalho de aferição de padrões 

de funcionamento da língua. No guião em análise, após a compreensão oral e escrita 

de dois breves textos, é pedido aos formandos que resolvam um exercício de 

associação em que se trabalha em simultâneo léxico e a estrutura ser + de + nome de 

material (ex. As paredes são de madeira.) Entre o exercício gramatical e a tarefa 

pedagógica final não se verifica mais nenhum momento de prática discursiva livre. 

Suprimem-se, deste modo, etapas que, para um público aprendente com dificuldades 

na assimilação de estruturas morfossintáticas, podem fazer alguma diferença no grau 

de sucesso com que a tarefa é realizada. Acresce que a mera descrição de casas típicas 

timorenses enquanto simulação de uma situação comunicativa típica de uma sala de 

aula não se configura como tarefa plena, salvo se o método de ensino do professor for 

intencionalmente expositivo. Teria sido desejável ter introduzido na tarefa um 

procedimento que implicasse interação oral entre o colega que apresenta o seu 

discurso e aqueles que o escutam, por exemplo, de modo a replicar mais fielmente o 

tipo de dinâmica que queremos que os futuros professores implementem na sua sala 

de aula. 

Relativamente ao critério c), (Ensino explícito vs ensino implícito dos 

conteúdos/competências gramaticais), o material atesta uma abordagem explícita de 

estruturas sem que se verifique o recurso a terminologia gramatical. Ainda que esta 

seja dispensável, num nível inicial, teria sido mais adequada uma formulação explícita, 

no enunciado da instrução ou através de um breve quadro de sistematização, após o 

exercício, da função comunicativa da estrutura ser + de + nome de material, 

cumprindo-se de forma mais plena o critério d) (ensino contextualizado/funcional da 

gramática vs ensino isolado dos conteúdos/competências gramaticais).  

Em concordância com a abordagem comunicativa, observa-se a concretização dos 

critérios e) e f), na medida em que as estruturas gramaticais são exploradas a partir de 

textos autênticos e no contexto de temáticas derivadas da realidade timorense. 

Por realizar, ficou uma breve abordagem contrastiva entre as estruturas do tétum e 

do português. 

Segue-se a análise de um conjunto de materiais que realiza de forma mais fiel e 

satisfatória a abordagem comunicativa e, em particular, a baseada em tarefas de David 

Nunan. 



123 
 

 

Este conjunto de materiais forma uma unidade didática completa, subordinada ao 

tema Jogos Didáticos (ver pp. 136-148). Esta unidade, a última a ser aplicada numa 

formação de 120 horas, foi concebida com o duplo objetivo de levar os formandos, 

futuros professores, a relembrar e a voltar a manipular os conteúdos lexicais e 

gramaticais das unidades anteriores, num contexto comunicativo de simulação letiva. 

A última etapa da unidade, em que se verificou a realização de uma tarefa pedagógica 

que serviu de ponto de partida para a estruturação e sequenciação da unidade 

didática, consistiu na explicação e aplicação de jogos didáticos pelos próprios 

formandos. Integrados em grupos, os formandos escolheram um jogo didático, 

formularam as regras do mesmo, criaram os materiais necessários para a sua 

realização e aplicaram-no em sala de aula com o objetivo de levar os colegas a 

relembrarem e a reutilizarem conteúdos trabalhados nas unidades didáticas 

anteriores. Criar materiais didáticos, formular e dar instruções, explicações e 

esclarecimentos, conduzir um diálogo do tipo professor-aluno na aplicação de um jogo 

didático e ainda mostrar o domínio de conteúdos lexicais ou gramaticais da língua 

portuguesa, anteriormente apreendidos, eram as competências que se pretendiam 

praticar e desenvolver nos formandos através desta unidade. Procurou-se desenvolver 

competências linguísticas e didático-pedagógicas imprescindíveis em futuros 

professores que devem saber usar o português como língua de instrução, 

independentemente da área disciplinar e do ciclo e nível de ensino dos mesmos. Neste 

sentido, estes materiais concretizam princípios que são a essência da abordagem 

comunicativa, defendida no critério a). Trabalhar competências que vão ao encontro 

das necessidades reais e específicas dos formandos, num processo de ensino-

aprendizagem em que estes desempenham um papel ativo na construção do saber e 

do saber-fazer são premissas incontornáveis da abordagem comunicativa. Ir ao 

encontro das necessidades dos formandos pode ser um desafio em turmas 

heterogéneas, formadas por pessoas com interesses e de grupos etários e profissionais 

diferentes. Contudo, ao trabalhar com turmas de aprendentes que partilham ou vão 

partilhar a mesma classe profissional é desejável direcionar o ensino do português 

para fins específicos desde os níveis elementares. Através deste grupo de materiais em 

análise, tentou-se aplicar estes princípios da abordagem comunicativa. A seguir, vamos 
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verificar de que forma é que a sequência de atividades, exercícios e tarefas permitem 

aproximar esta unidade didática do modelo de abordagem baseada em tarefas 

defendido por David Nunan (2004) e preconizado nesta tese, no critério b). 

A primeira ficha de trabalho (ver p. 136) concretiza a primeira etapa da abordagem 

baseada em tarefas, que consiste na construção de um esquema, isto é, na introdução 

de um contexto situacional e funcional, em que, de forma integrada, surgem formas e 

significados que, posteriormente, o aprendente deverá saber utilizar para realizar a 

tarefa final. Os formandos e futuros professores são introduzidos no universo dos 

jogos didáticos como destinatários, nesta fase, devendo familiarizar-se com exemplos 

de jogos, bem como ler e compreender as regras dos mesmos e jogá-los, tendo outro 

colega como adversário. No primeiro jogo, na listagem das regras, encontramos 

formas verbais no modo imperativo a negrito, num registo informal, e, no segundo, 

formas verbais (nalguns casos, as mesmas que no primeiro) no mesmo modo, mas 

num registo formal. Nesta fase, não se verifica tratamento explícito deste conteúdo 

gramatical. O objetivo é apenas o de expor os formandos a estas formas e de levá-los a 

manipulá-las e associá-las implicitamente à função comunicativa da instrução. Antes 

de os formandos participarem nos jogos, as regras foram apresentadas oralmente pela 

formadora e exemplificadas com a ajuda de um formando.  

A ficha nº 2 (ver pp. 138-140) foi concebida para propiciar aos formandos 

momentos de prática controlada, o que corresponde à segunda etapa da abordagem 

baseada em tarefas de Nunan. Na tarefa pedagógica final, os formandos teriam de 

estar preparados para sequenciar e apresentar, oralmente e por escrito, regras de 

jogos. As atividades desta segunda ficha destinavam-se a treinar os formandos nestas 

competências, sem qualquer preocupação com um enfoque nas estruturas 

gramaticais. Assim sendo, foi criada uma atividade de ordenação das instruções de um 

jogo didática, outra em que os alunos deveriam ser capazes de recontar, oralmente, as 

regras de um jogo, após a leitura das mesmas e, por último, completar as regras de um 

jogo, com palavras dadas. O princípio da integração permanece nesta fase, em que os 

formandos manipulam um género textual (o texto instrucional) associado a 

vocabulário específico ligado ao contexto escolar, bem como a estruturas gramaticais 

alternativas ao modo imperativo para dar instruções, nomeadamente, o presente do 

indicativo. Dada a natural inclinação dos formandos timorenses para não flexionar 
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verbos, quando tal é necessário (característica transferida do tétum e de outras línguas 

nacionais), a formadora optou por não os expor ao modo infinitivo, enquanto recurso 

possível para dar instruções, expondo-os às alternativas flexionadas de modo a 

combater a fossilização de erros e a transferência desadequada desta forma para 

contextos em que é necessário flexionar verbos. 

A prática de audição autêntica, que constitui a terceira etapa da abordagem de 

David Nunan (2004), etapa em que os aprendentes participam na audição intensiva de 

diálogos/ textos autênticos ou fabricados, que os aprendentes terão de associar a 

diferentes funções e/ou contextos, não teve lugar nesta sequência. No entanto, não 

obstante a falta de recursos áudio editados, teria sido possível e pertinente a 

formadora ter apresentado oralmente as regras de outros jogos que os formados 

deveriam reproduzir oralmente ou reconstituir por escrito, após a audição das 

mesmas. 

Nas fichas 3, 4 e 5 (ver pp. 141-146), dá-se o enfoque linguístico nos elementos 

gramaticais e lexicais importantes para dar instruções no âmbito de jogos didáticos. 

Todavia, na ficha 3, os exercícios estão concebidos de modo a levar os formandos a 

analisar formas e a inferir características formais dentro de um contexto ligado ao 

género discursivo em questão, o texto instrucional. Assim sendo, nos dois primeiros 

exercícios, pede-se aos aprendentes que leiam instruções de exercícios gramaticais de 

pendor lúdico, em que se usa o modo imperativo. No primeiro, os formandos deverão 

rescrevê-los usando uma forma de tratamento formal, por oposição à forma de 

tratamento informal presente na instrução original. Para conseguirem realizar este 

exercício, numa fase em que ainda não se procedeu à sistematização e prática 

estrutural das formas do modo imperativo, a formadora pediu ao formandos para 

confrontarem as formas verbais do imperativo presentes na ficha 1, conduzindo o 

diálogo de modo a ajudá-los a inferir que a terminação –a dos verbos em –ar e a 

terminação –e dos verbos em –er e –ir estão associadas a um tratamento informal (tu), 

enquanto que a  terminação –e dos verbos em –ar e a terminação –a dos verbos em –

er e –ir estão associadas a um tratamento formal (você). Nesta fase, ainda não se 

verifica o recurso a terminologia gramatical. Ainda na ficha 3, pede-se aos formandos 

que partam da observação de atividades gramaticais lúdicas para criarem instruções 

adequadas para as mesmas, dando aos formandos a oportunidade de praticarem as 
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estruturas gramaticais num contexto comunicativo e funcional. Na verdade, assiste-se 

a uma fusão entre a etapa do enfoque linguístico e a da prática livre, em que é 

implementado o princípio da reprodução para a criação, em que os alunos têm a 

oportunidade de participar em atividades comunicativas em que o vocabulário e as 

formas meramente reproduzidas nas etapas anteriores podem ser usados com a 

inclusão de novos elementos ou combinações à escolha deles. 

Na ficha 4 (ver pp. 143-144), há um retorno ao enfoque linguístico, mas agora numa 

perspetiva mais descritiva e estrutural, na medida em que se pede aos formandos para 

lerem as informações, a sistematização e realizarem os exercícios da Gramática Ativa 1 

sobre o modo imperativo. O conhecimento procedimental, que se traduz na 

capacidade de usar inconscientemente as formas e os significados da língua de modo 

simultaneamente fluente e correto é uma etapa a que um aprendente tardio de uma 

língua não materna, num contexto de não imersão linguística apenas consegue 

alcançar após uma abordagem explícita dos elementos do sistema linguístico e uma 

prática intensiva dos mesmos23, tal como referem inúmeros autores, Cuesta (1995), 

Flores (2013) e Ullman (2013). Sem este tipo de procedimento, o sistema linguístico do 

falante da língua não materna assume-se como predominantemente lexical. Tal é o 

que ainda sucede à esmagadora maioria dos formandos timorenses adultos.  

Na ficha 5 (ver pp. 145-146), procura-se, mais uma vez, implementar o princípio da 

integração dos significados, formas e funções comunicativas aliando-os a uma prática 

livre das mesmas. No âmbito do ensino do português a formandos adultos timorenses, 

a dificuldade em realizar um exercício, atividade ou tarefa deriva, por vezes, da 

dificuldade que o formando demonstra na compreensão da própria instrução, quer 

pelo modo como está formulada, quer pela escolha lexical presente na mesma. 

Trabalhar o significado dos verbos portugueses mais usados em contexto educativo 

para dar instruções torna-se incontornável, mais ainda quando os aprendentes são 

professores ou futuros professores que deverão ensinar recorrendo à língua 

portuguesa. Por esta razão foram criados os exercícios da ficha 5, que, na segunda 

                                                             
23 Prática esta que deve obrigatoriamente transcender os limites da sala de formação. Porém, tal 

requer um maior investimento do Estado timorense na divulgação e implementação do português no 
dia a dia dos timorenses. 
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atividade, confirmam a aplicação do princípio da integração e da prática mais criativa 

de formas. 

A sequência e a unidade didática culminam com a ficha 6 (ver pp. 147-148), que 

contém a enunciação e a explicação dos vários momentos da tarefa pedagógica final: a 

preparação e a aplicação de um jogo didático. Trata-se de uma tarefa pedagógica na 

plena aceção do termo, dado que por meio dela se pretendeu recriar uma situação 

que idealmente deverá fazer parte das vivências profissionais dos formandos enquanto 

futuros professores e que exigiu dos mesmos a integração, de forma livre e criativa, de 

conteúdos lexicais e gramaticais e de competências treinados nas etapas anteriores. 

A análise anterior permite-nos concluir que os critérios c) e d) foram cumpridos, 

designadamente, o ensino explícito dos conteúdos e competências gramaticais, bem 

como o ensino contextualizado/funcional da gramática que alternou com um 

momento de ensino isolado dos conteúdos gramaticais (no momento em que se 

recorreu aos exercícios da Gramática Ativa 1). Não se pretende, de modo algum, 

estigmatizar abordagens de ensino da gramática. O enfoque em elementos do sistema 

linguístico de forma isolada para depois se chegar ao discurso, também denominada 

bottom-up approach, por oposição à top-down approach, em que se parte do discurso 

para a forma nos seus diferentes elementos, constitui uma estratégia válida e 

amplamente usada (Cuesta, 1995: 97). O importante é saber recorrer a ela no 

momento certo da abordagem baseada em tarefas e alterná-la com o ensino 

contextualizado e funcional da gramática, em que o aprendente deve saber integrar 

significados, formas e funções comunicativas. Essencialmente, não se deve perder de 

vista que o ensino dos conteúdos e competências gramaticais está ao serviço do 

desenvolvimento de uma competência comunicativa e não é ministrado com um fim 

em si mesmo. 

O princípio da autenticidade, defendido no critério e) é conseguido na sua essência, 

ainda que se detetem elementos passíveis de afinação. Relativamente à questão da 

autenticidade, David Nunan refere o seguinte: 

All too often, discussions of authenticity in language teaching are 
restricted to authenticity of input data. However, in this section, I have 
looked at an equally important issue – that of procedural authenticity. 
Those procedures that attempt to replicate and rehearse in the 
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classroom the kinds of things that learners need to do outside of the 
classroom have procedural authenticity. (Nunan, 2004: 53) 

 
Nos materiais didáticos em análise, a autenticidade reside essencialmente nos 

procedimentos que são solicitados aos aprendentes, na medida em que o principal 

objetivo da unidade didática era treinar nos mesmos a capacidade de usar a língua 

portuguesa para dar instruções e realizar atividades de teor didático e lúdico, como 

aquelas que os formandos deverão saber aplicar numa situação real enquanto 

professores. A autenticidade do input também está presente visto que todos os 

exemplos de jogos didáticos e a grande maioria das atividades para as quais os 

formandos tiveram de criar enunciados instrucionais foram retirados de manuais e 

auxiliares didáticos autênticos.  

A parte gráfica, em particular a das ilustrações escolhidas, carece de alguma 

adequação à faixa etária dos formandos (jovens adultos) tendo sido desejável a 

utilização de fotografias com sujeitos timorenses. 

Relativamente ao critério f), o ensino das estruturas gramaticais associado a 

conteúdos/ temas/ situações comunicativas ligados à realidade timorense (da 

abordagem intracultural à intercultural), cumpriu-se em parte, pois tal como já foi 

referido, o ensino da gramática, nos materiais em análise, integra uma situação 

comunicativa que faria parte da futura experiência profissional dos aprendentes. No 

entanto, de modo a verificar-se uma maior adequação à realidade timorense, alguns 

exemplos de atividades podiam ter sido retirados de manuais destinados ao ensino do 

português em Timor-Leste no 1º e 2º ciclos do ensino básico, ao invés de terem sido 

retirados de manuais destinados a um público aprendente português. 

No que concerne a uma abordagem contrastiva/comparativa das estruturas do 

tétum e do português, teria sido pertinente introduzir, nas fichas direcionadas para um 

enfoque linguístico, quadros que exemplificassem e sistematizassem diferentes 

maneiras de dar instruções nas duas línguas. Uma outra possibilidade interessante 

teria sido a de partir de materiais didáticos em tétum ou em indonésio e ter pedido 

aos formandos para verterem as instruções desses materiais para português.  
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Anexos ao subcapítulo 5.4.2  

 

Programas e materiais didáticos (editados e não 

editados), usados na 4ª fase do Projeto 
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Formação Inicial de Professores dos 1º e 2º Ciclos 

do Ensino Básico 

Ministério da Educação da RDTL INFORDEPE - Díli 

 

Competências e Conteúdos Programáticos para a disciplina de 

Língua Portuguesa – 2012 

 

Competências 

1. Reagir a discursos orais e escritos; 

2. Adequar o discurso ao contexto; 

3. Produzir discursos orais e escritos com diferentes intencionalidades comunicativas e 

adequados a diferentes contextos; 

4. Identificar regularidades e exceções no funcionamento da língua; 

5. Utilizar os conhecimentos linguísticos com adequação e propriedade. 

 

Comunicação Oral 

1. Textos orais 

1.1 Diálogo 

1.2 Narração/ Relato 

1.3 Descrição 

1.4 Exposição 

1.5 Prosódia e ortoépia 

Comunicação  Escrita 

1. Textos escritos 

1.1 Informativos/ expositivos/ explicativos 

1.2 Narrativos 

1.3 Descritivos 

1.4 Ortografia, acentuação gráfica e pontuação 

 

Conteúdos Gramaticais 

1. Texto e discurso 

1.1 Princípios constitutivos do texto 

1.2 Modos de organização do discurso 

1.3 Discurso relatado: discurso direto e indireto 

 

2. Frase simples e complexa 

 

2.1 Estruturas de coordenação 

2.2 Estruturas de subordinação 
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3. Classes e subclasses de palavras 

3.1 Palavras variáveis e invariáveis: flexão 

3.2 Processos de formação de palavras 

3.3 Famílias de palavras 

3.4 Campos lexicais 

3.5 Sinonímia e antonímia 

3.6 Denotação e Conotação 

3.7 Polissemia 
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Formação Inicial de Professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

Disciplina: Língua portuguesa                        Docente: Ana Rita Nunes 

 

Unidade Didática: Descrição de espaços 

 

1. Vai escrever as legendas por baixo da imagem correta: 

 

 

    

 

 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________  ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________             

___________________________________            _____________________________________ 

Legendas 

Casa dagadá (Luro); Habitação de pedra e cal, coberta a zinco (Ermera); Casa de bambu, coberta a zinco (Ermera); 

Casa de palapa, com telhado de capim (Suai, Cova Lima)  
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2. Vai escutar o texto e completar: 

Habitação tradicional timorense 

Parte I 

Um observador atento ainda poderá distinguir em Timor-Leste dois tipos, mais ou menos dominantes, de 

casas: o primeiro constituído por casas (1) ___________________ com cobertura cónica (…) descendo 

quase até ao chão; este tipo de casas encontra-se nas regiões (2) ___________________ , frias e 

batidas pelo vento. O outro tipo [de casas], com representação mais larga nas altitudes médias e nas 

planícies do Sul e Leste, é o constituído por habitações (3) ___________________  e quadrangulares 

com o (4) ___________________  geralmente de quatro águas (…) Não obstante ser frequente verem-se 

casas de piso térreo, a tradição e a própria observação fazem supor que outrora quase todas as 

habitações (…) assentavam sobre (5) _____________________ . 

 

In Francisco Xavier de Menezes, Encontro de Culturas em Timor-Leste, Crocodilo Azul, Díli, 2006, pp. 36-37 

 

3. Vai escutar e assinalar as frases com V (verdadeira) ou F (falsa) 

Parte II 

 

a) As paredes das casas tradicionais podem ser de bambu.   ___V____ 

b) As paredes também podem ser de palapa. _________ 

c) O telhado é de capim. _________ 

d) A casa típica de Timor tem muitos compartimentos. _________ 

e) A habitação tradicional timorense tem muitas peças de mobiliário. _________ 

f) Os timorenses descansavam ou dormiam em esteiras. _________ 

 

3.1 Vamos corrigir as afirmações falsas: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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4. Vamos escrever frases corretas: 

 
 
As mesas  
 
O telhado  
 
As 
paredes 
 
O prato 
 
Os chinelos 
 
A pulseira 
 
Os brincos 
 
O chão  
 
A estátua 
 
O tais 
 
O saco 
 

 
 

 
 
 
 
 

é de  
 
 

são de  

 
 

algodão. 
 

cimento 
 

ouro. 
 

madeira. 
 

plástico. 
 

capim. 
 

prata. 
 

loiça. 
 

bambu.  
 

ganga. 
 

borracha. 
 
 

 

 

 

5. Vai escrever e apresentar a descrição da casa típica do seu distrito. 

 

 De que materiais são feitos os vários elementos da casa (parede, chão, 
telhado)? 

 Quais as divisões que existem? 

 Quais as peças de mobiliário que tem cada divisão? 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Textos Usados na Compreensão Oral 

 

Habitação tradicional timorense 

Parte I 

Um observador atento ainda poderá distinguir em Timor-Leste dois tipos, mais ou menos dominantes, de 

casas: o primeiro constituído por casas circulares com cobertura cónica (…) descendo quase até ao chão; 

este tipo de casas encontra-se nas regiões montanhosas, frias e batidas pelo vento. O outro tipo ) [de 

casas], com representação mais larga nas altitudes médias e nas planícies do Sul e Leste, é o constituído 

por habitações rectangulares e quadrangulares com o telhado geralmente de quatro águas (…) Não 

obstante ser frequente verem-se casas de piso térreo, a tradição e a própria observação fazem supor que 

outrora quase todas as habitações (…) assentavam sobre pilares. 

 

Parte II 

As paredes são feitas com diversos materiais (…): bambu espalmado, palapeira, fafulo (espécie de cana) 

entrançado, tábuas, etc… sendo a cobertura de capim, ou folhas de palmeira de palapa (…) 

A compartimentação interior não existe praticamente (…) 

O mobiliário era quase nulo: (…) esteiras estendidas no pavimento que serviam para descansar de dia ou 

dormir de noite.   

 

In Francisco Xavier de Menezes, Encontro de Culturas em Timor-Leste, Crocodilo Azul, Díli, 2006, pp. 36-

37 
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           Formação Inicial de Professores dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 
Disciplina: Língua Portuguesa                        Docente: Ana Rita Nunes 

 
Unidade didática: Jogos didáticos (Dar Instruções) 

 

Vai ler as regras dos jogos e jogá-los com o seu colega. 

Jogo da forca para nomes de animais 

 

 

 

Imagem 1     imagem 2     imagem 3 

 

1. Escolhe cinco nomes de animais; 

2. Desenha uma forca no papel ou no quadro (imagem 1); 

Pensa no primeiro nome de animal e desenha um traço para cada uma das 

letras (Ex.: galo _  _  _  _)            
           imagem 4                      

                                                                                                                                                                                          

3. Informa o colega que a palavra a descobrir é o nome de um animal e pede-lhe para 

indicar uma letra para tentar descobrir o nome desse animal; 

4. Se o colega diz uma letra que existe no nome do animal, escreve a letra no 

lugar certo (Ex. letra “a”         __ a  __ __);  

5. Se o colega falar uma letra que não exista no nome do animal (Ex.: t), 

desenha a cabeça de um homem na forca (imagem 2); 
        

imagem 5 

6. De seguida, pede novamente ao colega para dizer outra letra; Se o colega acertar, faz o 

que está indicado nº 5; 

7. Se o colega errar, desenha o pescoço do homem (imagem 3); 

8. Em qualquer momento o colega pode tentar adivinhar o nome do animal, mesmo que 

não estejam todas as letras escritas; 

9. O colega ganha, se conseguir acertar no nome antes do homem estar completamente 

desenhado, tal como mostra a sequência de imagens; 

 

 

 

                                                imagem 6                        imagem 7 
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Jogo do galo com sinónimos e antónimos 

Regras 

 

 

 

 

 

      

1. Desenhe duas linhas retas paralelas na horizontal e duas linhas retas sobrepostas 

na vertical (como mostra a imagem); 

2. Escolha jogar com o símbolo da cruz ou o do círculo (se escolher a cruz, o seu 

colega fica com o círculo); 

3. O objetivo do jogo é conseguir fazer uma sequência de três cruzes ou três círculos 

na horizontal, na vertical ou na diagonal; 

4. Pergunte ao seu colega o sinónimo de uma palavra (Ex.: feliz); 

5. Se o seu colega acertar, ele poderá desenhar um círculo num dos nove espaços; Se 

não acertar, não desenha nada;  

6. A seguir é a vez do seu colega lhe pedir para dizer o antónimo de uma palavra; 

7. Se você acertar, desenhe uma cruz num espaço livre, se errar, não desenhe nada; 

8. Repita a sequência que vai do nº 4 ao nº 7 destas regras até um dos dois conseguir 

uma sequência de três cruzes ou três círculos na horizontal, na vertical, na diagonal 

ou o jogo terminar sem vencedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in Cláudia Abreu, Jogos Rápidos na Sala de Aula, do 1º ao 12º ano, Porto Editora 
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            Formação Inicial de Professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

Disciplina: Língua Portuguesa                        Docente: Ana Rita Nunes 

 

Unidade didática: Jogos didáticos (Dar Instruções) 

1. Os parágrafos que mostram as regras deste jogo estão desordenados. Numere-os para 

mostrar a ordem correta. 

Jogo 1: Rápido! Palavra e escreve. 

Interação:     Jogo de grupos     

Regras 

___ 

É de referenciar que cada palavra na frase vale um ponto, por isso, quanto maior a frase, 

mais pontos a equipa poderá ganhar. O professor deve ter, no mínimo, 10 palavras 

preparadas. 

 

___ 

De seguida, o professor lê as frases das várias equipas e diz se são válidas ou não, 

atribuindo os respetivos pontos. 

Ganha a equipa com mais pontos. 

 

1 

Neste jogo tem de haver muita rapidez. O professor divide a turma em grupos e explica que vai 

dizer palavras em voz alta. 

 

___ 

Quando o professor tiver dito todas as palavras, os alunos têm cinco minutos para 

verificarem as frases e depois as folhas das várias equipas são recolhidas pelo professor. 

 

___ 

Seguidamente, cada equipa vai ter apenas 1 minuto para construir numa folha de papel, 

uma frase com lógica e conteúdo, frase essa que depois será validada pelo professor. 

 

Objectivo 

Construir uma frase com lógica e conteúdo. Quanto mais extensa, melhor. 

Disciplinas: Português, Inglês, Francês, Alemão, Ciências da Natureza, História, Geografia e 

Matemática. 

 

in Cláudia Abreu, Jogos Rápidos na Sala de Aula, do 1º ao 12º ano, Porto Editora, p.61 
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2. Leia com atenção as regras deste jogo e procure memorizar o máximo de informação. 

Depois, volte a página e responda às perguntas que o professor lhe colocar. 

 

Jogo 2: Palavra Proibida 

 

Interação 

   Jogo de grupos 

 

Regras 

 

O professor diz uma palavra a um aluno de uma equipa. Esse aluno, dentro de um limite de 

tempo estipulado, pode dizer tudo para explicar a palavra que os colegas da equipa têm de 

adivinhar. Está proibido de dizer a palavra dada e as palavras proibidas pelo professor. 

 

Exemplos: 

 

Palavra dada Palavras proibidas 

Faca cortar, talher 

Cama dormir, almofada 

Frigorífico eletrodoméstico, frio 

 

O professor terá de verificar se o aluno não diz as palavras proibidas. Caso diga, a outra equipa 

poderá adivinhar e ganha esse ponto. 

Cada professor pode sugerir palavras relacionadas com os temas lecionados nas suas aulas, 

assim os alunos sistematizam a matéria dada. Nas disciplinas de língua estrangeira os alunos 

têm de falar nessa língua. 

 

Objetivo 

    Descobrir palavras, rever a matéria e saber usar antónimos e sinónimos. 

 

Disciplinas 

   Português, Inglês, Francês, Alemão, Ciências da Natureza, História, Geografia, Físico-Química. 

 

  in Cláudia Abreu, Jogos Rápidos na Sala de Aula, do 1º ao 12º ano, Porto Editora, p.20 
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3. Leia com atenção as regras deste jogo. 

 

3.1 Complete o texto com as seguintes palavras que faltam: diferentes, imediatamente, 

anotando, impedem, Stop,  

 

3.2 Procure o nome do jogo. De seguida, escreva-o no lugar indicado. 

 

Jogo 3: (Nome) ______________________________ 

 

Interação 

    Jogo de grupos ou individual 

 

Regras 

 

Num papel os alunos fazem colunas com vários temas dados pelo professor (por exemplo, em 

Inglês ou Português: nacionalidades, animais, alimentos, partes do corpo, cores…). 

O professor diz uma letra e cada equipa tem de escrever, para cada tema, uma palavra 

começada por essa letra. Os primeiros a acabar dizem (1)____________________ e os outros 

grupos têm de parar (2)___________________. 

 

Nota: Os alunos podem dizer Stop mesmo que não tenham escrito tudo, desde que achem que 

não conseguem mais palavras; desta forma (3)____________________ os outros de escrever 

mais. 

 

Ganham pontos da seguinte forma: 20 pontos por palavra, se só essa equipa conseguir a 

palavra e nenhuma das outras conseguiu; 10 pontos, se as outras equipas escreveram palavras 

(4) ____________________; 5 pontos se as outras equipas fizeram palavras iguais. 

O professor vai (5)____________________ os pontos das equipas no quadro. 

 

Objetivo 

   Descobrir palavras (sistematizar vocabulário). 

 

Disciplinas 

   Português, Inglês, Francês, Alemão.  

 

  in Cláudia Abreu, Jogos Rápidos na Sala de Aula, do 1º ao 12º ano, Porto Editora, p.15 
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            Formação Inicial de Professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

Disciplina: Língua Portuguesa                        Docente: Ana Rita Nunes 

 

Unidade didática: Jogos didáticos (Dar Instruções) 

1. Rescreva a seguinte instrução usando uma forma de tratamento formal. 

 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
In Fernanda Reigota e Margarida Silva, Pratica e Aprende. Exercícios de Língua Portuguesa, 5º ano, Porto Editora 

 

2. Complete as seguintes instruções com as palavras mais adequadas: 

cace (caçar), descubra (descobrir) , introduza (introduzir), complete (completar), escreva 

(escrever), sublinhe (sublinhar) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Fernanda Reigota e Margarida Silva, Pratica e Aprende. Exercícios de Língua Portuguesa, 5º ano, Porto Editora 
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3. Observe bem as duas atividades e crie uma frase de instrução para cada uma com o modo 

verbal dos exercícios anteriores. 

Atividade 1- instrução: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

in Vera Saraiva e Verónica Baptista , Língua portuguesa. Jogos Gramaticais. 3º Ciclo. Nível 1, Porto Editora 

 

Atividade 2- instrução: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in Vera Saraiva e Verónica Baptista , Língua portuguesa. Jogos Gramaticais. 3º Ciclo. Nível 2, Porto Editora 
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           Formação Inicial de Professores dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

Disciplina: Língua Portuguesa                        Docente: Ana Rita Nunes 

Unidade didática: Jogos didáticos (Dar Instruções) 
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Fonte: Gramática Átiva 1, Lidel 
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Formação Inicial de Professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

Disciplina: Língua Portuguesa                        Docente: Ana Rita Nunes 

 

Unidade didática: Jogos didáticos (Dar Instruções) 

 

1. Complete a coluna A da tabela anterior com os verbos da lista seguinte. Não 
pode repetir verbos. Há verbos a mais na lista. 

 
referir, analisar, resumir, classificar, relacionar, comparar, recontar, criticar, 
justificar, definir, comentar interpretar, delimitar, ilustrar, descrever, identificar, 
enumerar, explicar, indicar, imaginar  
 

VERBO DE 
INSTRUÇÃO (coluna A) 

SIGNIFICADO 

 Apresentar as diferentes características das várias partes que 
pertencem a um todo (ex. : dizer o número de estrofes e de versos de 
um texto poético, as funções sintáticas dos vários elementos de uma 
frase...) 

 Dizer a que classe (ou grupo) pertence 

 Concordar ou discordar de uma ideia, dizendo o que se pensa acerca 
dela 

 Examinar duas ou mais coisas para ver as semelhanças e as diferenças 

 Apreciar, observando o que existe de bom e de mau numa obra, 
numa pessoa... 

 Dar a explicação ou o significado de uma coisa (uma palavra, um 
estado, um processo) 

 Dizer onde começa e onde termina algo 

 Dizer com pormenor (todas as informações possíveis sobre o espaço, 
o tempo, as personagens, um objeto, um processo...)  

 Dizer, uma a uma, as diferentes partes de um conjunto 

 Dizer o significado, o sentido de alguma coisa 

 Dizer qual é 

 Esclarecer através de exemplos 

 Inventar, criar... 

 Explicar o que tu entendes sobre um objeto, um texto...Apresentar 
um dos sentidos possíveis... 

 Explicar o motivo ou a razão para algo 

 Narrar de novo, com o maior número de pormenor possível 

 Fazer a ligação entre duas coisas, vendo as semelhanças e as 
diferenças 

 Dizer apenas as ideias principais de um texto, de uma conversa ou de 
um discurso, dizer em poucas palavras 
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2. Observe as seguintes respostas e elabore um enunciado para cada uma delas. 

Recorra a verbos da tabela anterior e use uma forma de tratamento informal. 

 

a) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

R: A Maria é prestável porque ajuda sempre os seus vizinhos, porém é insegura, pois 

não acredita na sua capacidade de ajudar os outros. 

 

b) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

R: O irmão do Miguel é o sujeito da frase, comprou uma mota ao pai é o predicado, 

uma mota é o complemento direto e ao pai é o complemento indireto. 

 

c) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

“Nós somos o que comemos.” 

R: Eu concordo com esta afirmação pois a nossa alimentação, isto é, aquilo que 

escolhemos comer vai determinar a nossa saúde física e mental, logo aquilo que 

somos. Por exemplo, se escolhemos uma alimentação saudável, seremos 

também pessoas saudáveis. 

 

d) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

R: Sim, a chuva é fundamental na natureza, pois sem ela as plantas não se 

desenvolveriam, o que afetaria toda a cadeia alimentar. 
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Formação Inicial de Professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

Disciplina: Língua Portuguesa                        Docente: Ana Rita Nunes 

 

Unidade didática: Jogos Didáticos (Dar Instruções) 

Explicar e aplicar jogos didáticos 

 
Trabalho de grupo 
 
Parte 1: Preparação e escrita 
 

 São formados grupos com três ou quatro elementos, no máximo; 

 Cada grupo escolhe, à sorte, um papel que tem escrito o nome de 
um conteúdo;   

 Depois de o grupo informar a docente do conteúdo escolhido, a docente distribui uma 
proposta de jogo; 

 O grupo escolhe o conteúdo: as palavras, expressões ou frases que quer praticar 
através do jogo; 

 O grupo pensa nos vários momentos do jogo e escreve num papel as regras para o 
mesmo, explicando bem os vários momentos do jogo e apresentando as soluções (ex.: 
Primeiro, o professor divide a turma. A seguir,…). 

 
Nota: A duração máxima do jogo é de 30 minutos. 
 
Parte 2: Treino  
 

 Os elementos do grupo preparam a apresentação oral das regras do jogo e a aplicação 
do mesmo em sala de aula.  

 
 
Parte 3: Aplicação do jogo didático 
 

 Cada grupo tem, no máximo, 30 minutos para explicar e fazer o jogo com a turma: 
 
- Um dos elementos do grupo apresenta inicialmente as regras. 
- Depois os outros conduzem o diálogo com os colegas de turma (chamar os participantes, 
dar instruções, dizer se a resposta está correta ou não e porquê…) 
- O colega que apresenta as regras pode ficar encarregue de registar no quadro os pontos 
de cada equipa. 
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Conteúdos possíveis para os jogos didáticos 
 

 Profissões (nomes ou ações ligadas a profissões) 
 
 

 Verbos / expressões para hábitos do quotidiano: acordar, levantar-se, comer, tomar 
banho, ir trabalhar, lavar a loiça, buscar lenha, etc… 

 
 

 Nomes de animais, de alimentos, de nacionalidades, de cores, de peças de vestuário, 
partes do corpo… 

 
 

 Nomes de materiais de construção, partes da casa, peças de mobiliário, de decoração, 
eletrodomésticos e utensílios para a casa 

 
 

 Verbo estar + sensações e estados psicológicos (estar com fome, sede, estar feliz, estar 
triste, estar cansado…) 

 
 

 Perguntas e respostas para identificação pessoal (ex.: Como te chamas?, Como se 
chama? Quantos anos tens?, Onde mora?, Qual a sua nacionalidade, Qual é a sua 
profissão?, etc…) 

 
 

 Adjetivos (caraterísticas físicas e psicológicas: alto, baixo, gordo, magro, inteligente, 
preguiçoso, trabalhador) 
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6. Considerações finais 
 

Os critérios apresentados para a elaboração e avaliação de materiais didáticos (ver 

p. 44) derivaram de autores, tais como David Nunan (2004), Michael Long (1997), 

Tomlinson (2010, 2011) e Rod Ellis (2006), entre outros. Destes autores beberam-se 

critérios universais, que podem ser aplicados em diferentes situações geográficas e 

com diferentes públicos, designadamente a defesa de uma abordagem comunicativa, 

por oposição a uma abordagem gramatical, bem como a importância dada à tarefa 

pedagógica enquanto elemento estruturador de toda a sequência didática, o que 

implica que todo o trabalho linguístico seja contextualizado e realizado de modo a 

preparar o aprendente para a realização da tarefa, tal como é postulado por David 

Nunan na sua abordagem baseada em tarefas. 

  Juntamente com os critérios universais estão alinhados critérios mais específicos 

que derivam das especificidades do público timorense, sobre as quais refletiram 

autores, tais como Flores (2013), Soares (2009), Batoréo (2009), (2010), (2011), Deus 

(2009), Lourenço (2008), Almeida (2008) e Esperança (2007), entre outros… Refira-se a 

necessidade de recorrer a uma abordagem explícita da gramática por se tratar de 

aprendentes tardios em contexto de não imersão e cuja aprendizagem das formas e 
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estruturas gramaticais está mais dependente de uma memória declarativa, que 

necessita de processos de explicitação linguística. Acresce a pertinência de ensinar o 

português, em Timor, partindo de uma perspetiva intracultural, devendo os materiais, 

numa primeira instância, incluir textos, temáticas e imagens relacionados com o país 

onde a língua é aprendida, evoluindo gradualmente de uma perspetiva intracultural 

para a intercultural.  

Um outro critério que procede da especificidade do caso timorense prende-se com 

o lugar e a importância que devem ser dados ao tétum na aula de português. Para um 

público timorense, com grandes dificuldades no domínio gramatical e da pragmática 

textual/ discursiva, a prática de análises contrastivas entre as duas línguas, quer no 

momento da sistematização de regras do funcionamento da língua portuguesa, quer 

por meio da tradução ou da retroversão é, sem dúvida, uma mais-valia e pode, com 

imaginação e criatividade, ser praticada de forma mais convergente com uma 

abordagem comunicativa. É de salientar que, num país em que o tétum e o português 

são ambas línguas oficiais, esta prática da versão de uma língua para a outra é, em 

muitas áreas profissionais, inclusivamente nas escolas, uma necessidade. Formandos 

com experiência de tradução ganham flexibilidade mental para passar mais facilmente 

de uma língua para outra, ganhando maior domínio, quer passivo, quer ativo, sobre os 

sistemas linguísticos em questão.  

Resta, por último, apresentar as conclusões que podem ser retiradas da análise e 

avaliação dos materiais didáticos utilizados por mim em três fases distintas do projeto 

de cooperação. 

O primeiro grupo de materiais didáticos analisados, usados entre 2006 e 2008, na 

segunda fase do projeto de cooperação (2003-2008) reflete uma abordagem 

essencialmente gramatical e muito pouco comunicativa. Tratou-se de uma fase de 

pouca reflexão na criação de materiais didáticos que reproduziam modelos já 

concebidos e aplicados por colegas em anos anteriores. Falamos de modelos de 

materiais muito pouco diversificados no que diz respeito à tipologia de exercícios e 

atividades. Acresce o grande enfoque em conteúdos lexicais e gramaticais, através de 

uma abordagem explícita baseada em exercícios estruturalistas em que estes 

conteúdos tinham um fim em si mesmos e não eram praticados com vista a 
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desenvolver uma competência comunicativa sólida, nem a nível da oralidade, nem da 

escrita. Alguns materiais incluem tarefas, sobretudo ao nível da escrita, as quais não 

vão, a maior parte das vezes, ao encontro das necessidades específicas dos formandos, 

pelo que não se constituem como tarefas na sua aceção plena. As principais 

competências exploradas eram as passivas (compreensão oral e escrita) e a 

competência linguística, tal como já foi referido, era praticada, frequentemente, de 

modo isolado e desligado de contextos comunicativos. A análise contrastiva entre o 

tétum e o português não ocorre nesta fase. Nestes materiais também não se verifica a 

exploração de estruturas gramaticais a partir de textos autênticos. Todos os textos que 

os compõem são fabricados o que, se por um lado facilitava a compreensão de léxico e 

de estruturas linguísticas, por outro, privava o formando da experiência da língua tal 

como ela era usada em contextos reais de comunicação. A falta de autenticidade 

verifica-se também ao nível da imagem e na construção, a partir dos textos, de um 

sistema de referências culturais em que a realidade timorense aparece, por vezes, 

distorcida por um olhar eurocêntrico. 

Os materiais usados na terceira fase do Projeto de Cooperação Educativa, entre 

2008 e 2011, a primeira que contou com uma coordenação e supervisão pedagógicas e 

os primeiros programas, revelam uma inflexão na abordagem de ensino, distanciando-

se da anterior abordagem gramatical para concretizarem uma abordagem 

comunicativa. Todavia, as orientações pedagógicas refletiam uma conceção da 

abordagem comunicativa predominantemente inatista, em que o processo de 

aquisição e aprendizagem do português, enquanto língua não materna, se aproximava 

do de uma L1. Destas orientações e conceção resultaram materiais que incluem 

apenas textos autênticos e em que o léxico e as estruturas gramaticais se encontram 

ao serviço de uma competência comunicativa que se pretendia desenvolver por meio 

de um aumento do número de atividades de produção oral e escrita. Estas deveriam 

evidenciar um pendor lúdico, o que fazia com que se afastassem, por vezes, das reais 

necessidades dos formandos. A abordagem da gramática, não obstante as orientações 

didáticas favorecerem um tratamento implícito da mesma, evidenciam uma 

exploração, até certo ponto, explícita, no sentido em que os exercícios gramaticais 

levam os formandos a analisar formas e sequências. Por outro lado, a sistematização 
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gramatical encontra-se omissa bem como o uso de terminologia 

gramatical/metalinguística, chegando-se ao extremo de se recorrer à perífrase 

“palavras em –ar” para evitar a utilização da expressão “verbos da primeira 

conjugação”. Todavia, estes materiais evidenciam, quer nos textos, quer nas imagens 

selecionadas uma maior preocupação em ir ao encontro da realidade timorense, 

ensinando a língua a partir de uma perspetiva intracultural para posteriormente se 

chegar a uma dimensão intercultural. Pela primeira vez, no final desta fase do projeto, 

foram também criados materiais que operacionalizam uma abordagem contrastiva 

entre o tétum e o português, ainda que em moldes pouco consonânticos com a 

abordagem comunicativa, na medida em que não se verificou a aplicação do princípio 

da integração de significados, formas e funções comunicativas. 

Os materiais usados na 4ª fase do projeto, em 2012, são os que mais se aproximam 

da abordagem de ensino e dos critérios para a produção de materiais preconizados 

nesta tese. Estes evidenciam a concretização de uma abordagem comunicativa 

baseada em tarefas nos moldes em que é concebida por David Nunan (2004), em 

particular a unidade didática subordinada ao tema Jogos Didáticos. Assim sendo, a 

tarefa pedagógica surge como elemento estruturador da sequência didática analisada, 

existindo várias etapas preparatórias que culminam com a realização da tarefa. Os 

momentos que precedem a tarefa proporcionam um contexto comunicativo bem 

como oportunidades de exposição e manipulação de significados e formas e funções 

comunicativas de forma integrada. A explicitação de conteúdos gramaticais, 

considerada fundamental, no âmbito desta tese, para desenvolver uma competência e 

um conhecimento implícito do português, apenas ocorre após momentos de exposição 

às formas e estruturas linguísticas e de prática controlada (reprodutiva) das mesmas. 

Após a explicitação, que ocorre, tal como na unidade analisada, com materiais 

editados que incluem exercícios de gramática descritiva e estrutural, verifica-se um 

regresso à prática integrada dos elementos linguísticos em contexto comunicativo e de 

forma mais criativa da parte dos formandos antes da realização da tarefa pedagógica 

final. Trata-se de uma abordagem que segue uma vertente de “strong interface 

position” entre a competência em L2 e o ensino explícito da mesma, defendida por 

Pica (2005). Verificou-se, também, a aplicação dos princípios de autenticidade, quer a 
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nível dos procedimentos, quer dos textos usados, e uma adequação dos materiais e 

das competências exploradas às necessidades dos formandos enquanto professores 

timorenses. 

Urge construir um quadro teórico para a Didática da Língua Portuguesa em 

Timor-Leste devido às idiossincrasias que este caso apresenta no seio da Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa. O português ainda não tem em Timor-Leste a 

presença e a força que encontra noutros países de expressão portuguesa, tais como 

nos países africanos onde também assume, em simultâneo, o papel de língua oficial e 

de língua não materna da maioria dos falantes.  

Através das reflexões e dos critérios apresentados e fundamentados nesta tese, 

bem como da linha evolutiva traçada pela análise dos materiais didáticos, espera-se 

gerar um contributo relevante para a construção de uma Didática do Português em 

Timor-Leste, orientando os principais agentes educativos na elaboração de materiais 

didáticos mais adequados às características e necessidades do aprendente timorense 

tardio.  
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