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Nota prévia
A divulgação da língua e cultura portuguesas, assim como a integração do português como

língua não materna em currículos estrangeiros e nacionais, são fortes apostas da política cultural

do Governo português, nomeadamente junto dos luso-descendentes e dos imigrantes.

O manual Falas Português? Nível 81 vai ao encontro destes objectivos, destinando-se a

todos os jovens que, em Portugal ou no estrangeiro, desenvolvem a sua aprendizagem do por-

tuguês como língua não materna. Todos os conteúdos do projecto Falas Português? estão de

acordo com o Ouadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (OECR) e com o Ouadro

de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro (ouaREPE).

Aos orofessores, alunos e pais são colocados, hoje em dia, enormes desafios no que res-

petta ao processo de ensino-aprendizagem de português como língua não materna' Efectiva-

mente, face à grande heterogeneidade quer de contextos onde o ensino da língua surge, quer

dos níveis de domínio da língua por parte de alunos e professores, é importante desenvolver

materiais orìginais, varrados e motivadores que, numa perspectiva plurilingue e pluricultural,

contribuam para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

O manual Falas Português? Nível B1 é composto por 11 capítulos, organizados em torno de

diferentes temas, que apresentam histórìas e múltìplos exercícios. Incluì também páginas relati-

vas a aspectos cutturars e notas gramaticais. Alem do Guia do Professor, que oferece expìica-

çÕes e sugestÕes de exploração dos diferentes temas abordados, o manual é complementado

por um CD áudio que engloba diálogos e exercícios orais'

Na págìna da Internet www.escotavirtual.pt/falasportuguesbl são disponibilizados, em for-

mato digital, materiais de apoio ao manual, como o PDF do Guia do Professor e faixas áudio

suplementares.

Acreditamos que este projecto responde eficazmente às necessidades sentidas por todos

os rntervenrentes no processo, facrlitando a aprendizagem do português nos dìversos países do

mundo e contribui para a integração rápida e efìcaz dos alunos estrangeiros que se encontram a

estudar em Portugal.
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Man ual Falas Português? - Br

"El libro de texto o manual es un instrumento util, sobre todo si está bien
elegido, es un apoyo que da seguridad a los alumnos y es una ayuda

inestimable para los professores, especialmente cuando se tiene menos
experiencia, pero nìngún libro de texto se adapta totalmente a todos los grupos

de clase posibles y aun en el caso de que se trabaje con el que cumple
con todos los cilterios, siempre será necessario adaptarlo, completarlo,

actualizarlo y escapar de él siempre que algo interessante entre en la classe." 1

Sonsoles Fernández

Falas Português? - 81 é um novo manual de PLNM. E um instrumento pedagógico inovador
e promotor de uma abordagem comunicativa em que o aluno se encontra no centro do pro,
cesso de ensino/aprendizagem. O aluno, sujeito falante, aparece como actor social que deve
realizar um conjunto de tarefas que passam pela mobilização das suas competências gerais e
linguísticas, adequadas à situação de comunicação.

O ensino/aprendizagem de uma Língua Não Materna (LNM) prende-se com três objectivos:

à um objectivo linguístico (aprender a comunicar oralmente e por escrito na LNM);

à um objectivo cultural (promover a ou as culturas dos países onde ela e falada);

à um objectivo intelectual (ref lectir sobre a língua, sobre os seus conteúdos e sobre a

aprendizagem).

Ora, tendo em conta que ensinar uma língua implica transmitir uma cultura, aprender uma
Língua Não Materna implica apreender uma cultura outra que a nossa. Esta aprendizagem "(...)
alarga a experiência no domínio linguístìco permitindo comparaçÕes entre línguas. Para além
disso, ela permite apreender uma outra cultura, incluindo factores humanos e sociais. Ao longo
do seu percurso, o aluno pode ser incitado a examinar o que conhece a partir de um ponto de
vista distinto, sobretudo no que diz respeìto ao comportamento humano; assim os seus horÌ-
zontes serão alargados e os sentìmentos de insularìdade poderao dissipar-se." z

O universo cultural do aprendente cruza-se com a cultura segunda. criando entre ambos um
espaço comum onde o diálogo é permanente.

Enquanto referência central dos alunos no contexto educativo, o professor deve ajudá-los a

consciencializar-se de que já possuem conhecimentos sobre a língua e sobre a cultura de aprendi-
zagem e que, apesar de não corresponderem àquelas com as quais se identificam, se encontram
com elas relacionados. Tal consciencialização Íaz com que, consequentemente, estes se conhe-

çam melhor a si proprios, apreendam melhor o mundo envolvente e desenvolvam relaçÕes com
os outros. Sem esquecer que, ao compreender e aceitar as diversas culturas e civilizaçÕes, pro-
movem a tolerância e o enriouecimento mútuo.

1 FERNANDEZ, Sonsoles, Propuesta curricular y Marco
Editoral Edinumen, 2003, p.206.

z 1n H.M | {Her Majesty's InspectorateJ, Currlculum 11-1 6,
en langue etrangere, Paris: Collection LAL, Hatier-Didier,

común europeo de referencia - desarrollo par tareas, Madrid:

London: H.M.S.O., 1985, apud BYRAM, M., Culture et educdtton
1992, p. 26, (trad. dos autores).
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Língua e a Cultura revelam-se, por conseguinte, inseparáveis. Logo, quando os alunos "f"',/

aprendem algo sobre a linguagem, eles aprendem algo sobre a cultura, e quando aprendem a utilizar

uma nova língua, eles aprendem a comunicar com índivíduos participantes de uma outra cultura'"3

No contexto educativo, segundo Genevieve Zaraïe: "(...) o professor de línguas ocupa, de

modo mais ou menos conscrcnte, uma posiÇão estratégìca em todo o sistema educatÌvo, uma

vez que ele constrói este espaÇo intrínseco entre o semelhante e o diferente, o interior e o exte-

rior, o longínquo e o Proximo." 
a

portanto, a tomada de consciência das diferenças culturais e a necessidade de uma comunl-

cação intercultural devem não só ser valorizadas, como também tornarem-se domínios prioritá-

rios para um methor f uncionamento do ensino e das relaçÕes interpessoais.

Falas português? - Bi, inscreve-se, portanto, no espaÇo de ensino/aprendizagem criado pelo

Auadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (OECR) e pelo Ouadro de Referencia para

o Ensino português no Estrangeiro (O.uaREPE), ao promover actividades comunicativas que visam

levar um público juvenil a atingir perfis linguístlcos específicos e competências diversificadas do

nível de orofìciência 81.

Princípios metodológicos de Falas Português? - Nível Bt

Ao adootar os descritores do OECR e do OuaREPE para especificar as actividades comunica-

tivas, o presente manual assume como objectivo a aquisição das competências gerais e especÍ-

ficas que caracterizam o nível de proficiêncìa linguística B1, proporcionando uma aprendizagem

estruturaoa e progressiva, integradora de saberes que se articulem e promotora de situaçÕes

activas de ensino/aprendizagem diversificadas e significativas.

O aluno é consrderado como um sujeito falante de outra língua e como possuidor de uma

identidade cultural. Por conseguinte, Falas Português? - B7 apresenta-se como um manual

aberto às experiências do aprendente e à sua cultura, permitindo o diálogo intercultural e multi-

cultural permanente.

Falas português? - B7 atribui um Iugar especial à expressão e interacção orais, pois consi-

dera que esta competência é a base de toda a aprendizagem de uma Língua Não Materna'

paralelamente, as actividades de recepção oral, de leitura e de produção escrita, consideradas

fundamentais ao desenvolvimento da autonomia dos alunos, ocupam, também elas, um espaÇo

significativo, inter-relacionando-se e complementando-se'

As diferentes propostas comunicativas de trabalho são acompanhadas por actìvidades que

visam a apropriação de conteúdos gramaticais e culturais'

As primeiras, partem de situaçoes comunicativas contextualizadas, passam pela reflexão

sobre o seu uso e terminam com a sua explicitação'

As segundas, surgem na sequência das situaçÕes apresentadas e pretendem dar a conhecer

e a descobrir aspectos historlcos e culturais portugueses

De modo a regrstar a evolução dos alunos nas diferentes competências, sugere-se a utilização do

Portefólio Europeu de Línguas, adequado ao seu grupo etário. com a ajuda do professor, os alu-

nos deverão, progressivamónte, utilizá-lo para controlar o seu processo de aprendizagem, fomen-

tando, asslm, aprendizagens autónomas e aquisição de competências no campo da auto-avaliação'

táVRÁM,fV1 ,Òittr,r"etéducationenlangueétrangere,Paris: CollectionLAL,Hatler-Dlclier, 1992,p 42,(trad dosatrtores)

4 ZABATE. G., Représeniations de l'étranger et ddactique des langues, Parrs: Collection CREDlF - essars' DìdÌer, 2004, p 1 1 
'

ltrad. dos autores)
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Sugere-se ao professor que incentive a criação de um glossário individual do aluno, com
suporte num pequeno caderno ou em suporte digital, que permita a otganização de uma rede con-
ceptual de estruturas lexicais, estruturando a aquisição de novo vocabulário por parte do aluno ao

longo do ano.

Tendo em vista valorizar e encontrar sentidos para as produçoes textuais e trabalhos de pesquisa

dos alunos, recomenda-se vivamente a criação, logo no início do ano lectivo, de um blogue de
turma (www.blogger.com ou www.wordpress.com). Este deverá tornar-se o espaço por excelência
onde convergem estas produçÕes, aumentado a visibilidade dos trabalhos dos alunos, a proximidade

com as suas famílias e a valorização das aprendizagens realizadas.

Objectivos de Folas Português? - Nível Br

Os objectivos do manual Falas Portugues? - Bl encontram-se directamente relacionados
com os descritores que caracterizam este nível de proficiência, em que o aluno/aprendente é,

entre outros, capaz de:

à apurar a informação específica/parcelar e detectar o objectivo comunicacional nuclear de
discursos orais em registo áudio ou vídeo;

à aperfeiçoar a fluência oral através da participação em pequenas dramatizaçÕes ou diálogos
encenados;

) contar e recontar histórias a partir de input oral ou escrito;

à descrever, interpretando, imagens;

à apresentar uma informação estruturada a partir de notas;

à apresentar e argumentar opinioes próprias;

à dominar estratégias subjacentes a uma discussão formal/regulada;

à detectar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos escritos variados;

) reconhecer os diferentes registos de língua;

) detectar as diferentes funçÕes dos conectores do discurso;

) diferenciar os modos de relato do discurso;

à conhecer os valores mais prototípicos das preposiçoes simples mais frequentes;

à identificar os pronomes clíticos;

à reconhecer as principais funçoes dos tempos e modos verbais;

à dominar os principais processos de composição discursiva;

à dominar os procedimentos de reelaboração textual sobre um mesmo tema a partir de dois
pontos de vista distintos;

à produzir diferentes sequências textuais tendo em conta as especificidades inerentes ao

orocesso de escrita.

De acordo com o OECR, a aquisição de uma língua assenta, essencialmente, nas suas componen-
tes lìnguístìca, sociolinguística e pragmática, movendo, cada uma delas. saberes, saber-fazer e habili-

dades que lhes são específicas e determinantes ao longo de todo o processo de aprendizagem"



Í

Falas Portuguêsì i Cuia do ProÍessor

Acomponentelinguísticadizrespe|tooconjUntodosconteúdosespecíficosdalíngua(|éxico'
sintaxe, fonetica...) e a respectiva organização cognitiva'

A componente sociolinguística reenvia ao Conhecimento dos diversos aspectos culturais e'

consequentemente, u, nãrn]u, sociais da utilização de uma língua' No nível intermédio' o

aluno/aprendente 1á possui oS instrumentos linguísiicos e socloculturais necessários' apesar de

restltos, para gertr, convenientemente, as relações socrals na língua de aprendtzagem'

AcomponentepragmáticadizrespeitoàmobiIizaçãodosrecursoslinguísticoseàmestriado
discurso, necessários e adequados às situaçoes comunicativas, permitindo a actualização da

componente sociolinguística. No nível 81, o aluno/aprendente já organiza e estrutura o seu dts-

curso em função da situação comuntcattva'

Emsuma,ofa|anteqUeseencontranesteníve|deproficiêncraIinguísticajáapreendeuos
conhecimentos e aS estruturas |inguísticas, sociocu|turais e pragmát|cas necessárias ao desen_

volvimento de um discurso logrco e coerente na língua de aprendizagem'

Relativamente aos objectivos linguísticos (sintaxe, morfologia' fonologia' léxico"')' estes

encontram-Se directamente relacionados com os anteriores' Uma vez que' Sem eles' aS Sltua-

çÕes comunicatrvas enunciadas nos descritores do oECR não se concretlzam'

Organização das u n idades

As 11 unidades que constltuem o manual Falas Português?

çÓes, apresentam uma estrutura semelhante e visam:

à a contextualização da unidade

tiva comPreensão oral;

(diálogo inicial) - audição de

- 81, aPesar de algumas varla-

um texto e avaliação da resPec-

funcionamento da língua a partir de srtuaçÕes comunicati-

reflexão sobre o seu uso;
à a aproPriação de conteúdos de

vas contextualizadas e de uma

à a introdução de novos conteúdos linguísticos - texto autêntico e respectiva exploração

(oral e/ou escrita);

à a explicitação de aspectos foneticos e ortográf rcos da língua portuguesa' facilitadores da

expressão oral, da lertura e da produção escrita;

à a interacção oral na língua de aprendizagem recorrendo aos conteúdos abordados' de

modo actualizar os conhecimentos e a utilìzá-los em situações comunicattvas específlcas;

àaabordagemeexploraçãodeconteúdoshistorrcosecu|turaispromotoresdodesenvolvi-
mento da competêncra sociolinguística e pragmática;

à a produÇão de diferentes sequências textuais tendo em conta as especificidades Ineren-

tes ao Processo de escrita;

à a sistematização dos conteúdos abordados, como forma de explicitar e reflectir sobre os

conteúdos abordados;

à o trabalho a pares e a partilha de conhecimentos;

) a realização de trabalhos de pesquisa promotores do alargamento dos conheclmentos his-

toricos e soctoculturais;

à a utilização de recursos variados como modo de apropriação de conteudos,

à o desenvolvimento da autonomia dos alunos;

à a auto-avaliação enquanto forma de verificação da aquisição de conteudos e de co-respon-

sibilizaçãodosaIunospe|oseutrabalhoepe|asSUasaprendizagens.

Na unidade 0 é efectuada uma revtsao do nível A2'
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Contexto

Um grupo heterogéneo de 10 jovens (Guo, Hassan, Hugo, Lara, Laurent, Luís, Margarida,
Marion, Rinat, Veríssimo), que aprende português em França, vem visitar Portugal com a pro-
fessora, Luísa, a fim de descobrir e conhecer melhor o país, a sua historia e a sua cultura.

Viajaram de avião desde Paris, cidade onde residem, e acabam de aterrar em Lisboa, no
aeroporto da Portela.

Nesta unidade, a Lara, personagem central do grupo, e protagonista do manual, apresenta-se
e apresenta os amigos, colegas e respectivas famílias.

^l 
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ÍJDf ecttvos

à INTERACÇÃO ORAL: Falar dos outros e de si.

) LEITURA: Textos de apresentação/rotina e textos narrativos.

) COMPREENSÁO DO ORAL: Diálogos e descrições.

) PRODUÇÃO fSCntfA: Texto de anrecentar:ân

Competências

Dimensão cultural

à ldentificar património emblemático da cidade de Lisboa: O Aqueduto das Aguas Livres.

à Pesquisar dados sobre o património cultural da capital portuguesa: Lisboa.

à Conhecer música portuguesa O lnventor, Herois do Mar.

Ptagmática Linguística Sociolinguística

- Apresentar-se / Apresentar alguém.

- Dar e pedir informações de carácter
pessoal, profissional e ocupação dos

temoos livres.

- Caracterizar física e psicologicamente.

- Perguntar e expressar gostos e prefe-

rências.

- Falar do dia-a-dia.

Gramatical:

- Presente do Indicativo.

- Advérbios de quantidade e grau.

* Adjectivos.

Lexical:

- Nacionalidades.

- ldentificação pessoal.

- Características físicas e psicológicas.

- Rotina diária.

- Marcadores de

sa uda çã0,
apresentação e
despedida.


