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Neste número, queremos cele-
brar a variedade e riqueza da 
língua portuguesa falada nos cin-
co continentes. E queremos fazê-
lo a partir do ponto em que esta-
mos, que é o Reino Unido. O de-
safio é pensar que português se 
fala, se ensina e se aprende no 
Reino Unido. Nas nossas aulas 
de Português, temos meninos de 
todas as nacionalidades. A seguir 
aos descendentes de pais portu-
gueses, dizem os números que 
estão os brasileiros e depois os 
angolanos. Mas também temos 
alunos de São Tomé, da Guiné, 
de Cabo Verde, de Timor. E esta 
variedade de origens é um desa-
fio para quem ensina, mas não o 
é menos para quem tem de re-
presentar a língua do seu país. 
Na posição em que me encontro, 
sou muitas vezes confrontada 
com a pergunta: mas o Portu-
guês que ensinam é qual? Ao 
que eu respondo, e acredito no 
que respondo, que ensinamos a 
língua portuguesa. E que, seja 
qual for a variedade, nos enten-
demos. Tentam convencer-me de 
que o português do Brasil é tão 
diferente do de Portugal e que 

não posso falar deles como se 
da mesma língua se tratassem. E 
eu, irredutível, que sim, que é a 
mesma língua, e tanto é que to-
dos nela nos entendemos. Desis-
tem, pouco convencidos. E 
quando os argumentos falham, 
por vezes os factos vêm em meu 
socorro. Não há muito tempo, 
numa sessão pública, conversa-
va eu em português com um jo-
vem inglês que estudou a nossa 
língua na universidade, na varie-
dade brasileira. E conversámos 
muito bem dispostos neste terri-
tório comum, até à altura das 
perguntas. E o exemplo estava 
ali. A resposta. Ele não sabe por-
tuguês de casa. Aprendeu-o em 
adulto, e na variedade do Brasil. 
Eu sou uma falante nativa. E a 
nossa foi uma boa conversa. As 
vogais abertas que ele aprendeu 
não chocaram as minhas vogais 
fechadas, quase mudas. As síla-
bas que eu não pronuncio no 
meu português europeu não lhe 
fizeram falta ao seu português. 
Recuso-me a aceitar que haja 
incompreensão de qualquer tipo 
entre variedades. Há diferença, 
felizmente, ou não seria tão vari-

ada, tão rica, tão matizada, doce 
e salgada, feita do mar e das ter-
ras e dos ritmos que a embalam.
É nesta diferença que nos reco-
nhecemos e nos sentimos em 
casa. Num chão de calçada por-
tuguesa do outro lado do mundo. 
Num som que só pode ser da 
nossa língua em qualquer esta-
ção de metro londrina. 
Festejámos esta diversidade de 
uma língua que é de muitos no 
dia 5 de maio, no Town Hall de 
Lambeth. Mais de duzentos pais 
e alunos da rede  e Ensino do 
Português no Reino Unido, 
oriundos de diferentes escolas, 
de diferentes nacionalidades e 
todos falantes da nossa língua 
comum. Os meninos, orgulhosos 
por subirem ao palco, os pais 
mais orgulhosos pela prestação 
dos seus filhos, os professores 
suspensos na voz que têm ensi-
nado a pronunciar os sons do 
Português. Ouvimos ler, lemos, 
conversámos em vários tons. E 
sentimo-nos unidos nesta rique-
za feita de diferença.

(Veja a reportagem completa sobre o dia 
5 de maio em e-portugues.co.uk)

EDITORIAL

Falamos a várias vozes
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Joana Craveiro, atriz portuguesa, a ler contos de autores de língua portuguesa. 
Fotografia de Isabel Quadrado.
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Alessandra Oliveira (Professora do Ensino Bási-
co e Secundário, Coordenação do Ensino Portu-
guês, Londres)

Num país onde a multiculturali-
dade e o plurilinguismo são nor-
ma, onde as crianças e jovens 
aprendem desde cedo a reco-
nhecer e aceitar as diferenças, 
ensinar a diversidade não é tare-
fa tão difícil como transmitir a no-
ção - aparentemente mais sim-
ples - de unidade. Oriundos de 
todos os quadrantes do mundo 
lusófono e representando as di-
versas variantes da língua, com a 
personalidade cultural que a 
cada uma distingue, os alunos 
chegam-nos orgulhosos do SEU 
português e – porque metáforas 
e disputas futebolísticas lhes são 
tão caras – prontos a baterem-se 
pela sua camisola. Falaremos 
todos UMA e MESMA língua?! – 
eis a questão desafiadora, a 
mais polémica, mas, também por 
isto, a mais produtiva. E a partir 
dela há todo um oceano por na-
vegar (com mitos seculares a 
dirimir), até podermos passar do 
«Eu falo português, Tu falas bra-
sileiro, Ele fala madeirense» 
(porque aqui os dialetos regio-
nais também se vêm arrogando o 
estatuto de línguas!) a um sonoro 
e convicto NÓS FALAMOS 
PORTUGUÊS!
Perante o colorido exuberante 
deste encontro de vozes, unifor-
mizar não é, no entanto, a nossa 
missão enquanto professores. 
No seu tom mais grave e solene 
- o europeu, na alegre melodia 
das suas sílabas bem marcadas, 

como o entoam os brasileiros, ou 
em ritmo africano, quente e gin-
gado, o Português é afinal a pau-
ta pela qual todos (a ultrapassar, 
juntos, os 200 milhões) se re-
gem. O  importante, então, é afi-
nar a palavra dita e escrita, 
aprender a colocar os agudos e 
os graves, distinguir sons fortes e 
fracos, compor ideias com natu-
ralidade e elegância, comunicá-
las, enfim, com aquele desemba-
raço gracioso a que chamamos 
fluência. A única guerra que aqui 
travamos, qualquer que seja a 
nossa origem, é contra a «orto-
grafia simplificada», contra «a 
sintaxe errada» e «a página mal 
escrita». As palavras são de Fer-
nando Pessoa e só antecipam 
outras que vêm a ser hoje a base 
de todo o trabalho desenvolvido 
neste contexto de ensino: «Mi-
nha pátria é a minha língua».
Ora, na língua portuguesa, como 
na poesia de Pessoa, a diversi-
dade - na pronúncia, no léxico, 
na ordenação das palavras na 
frase – não divide nem subtrai, 
antes acresce e enriquece. Na 
verdade, é destas diferenças que 
nos servimos para acender nos 
alunos a curiosidade sobre a raiz 
dos vocábulos, para introduzir 
questões centrais da História e 
Cultura Lusófonas, para discutir 
tópicos atuais de cidadania, ou 
simplesmente para tornar mais 
claro o funcionamento da língua 
– tão mais aberta, permeável e 
dinâmica do que muitos a julgam. 
E toda a perplexidade inicial pe-
rante a novidade («pipa é papa-
gaio de papel?!»), o mal-entendi-
do inocente («camisola é prʼa 
moça dormir!»), a estranheza 
que faz rir (mata-bicho?! ma-
chimbombo?!), ou o desconhe-
cimento que provoca a recusa 
(“Não entendo esse português de 
vocês!”, “Porque que é que o 
exame tem textos em “brasilei-
ro”?), começam a diluir-se à me-
dida em que os nossos alunos 
vão desvendando um pouco 

mais acerca do idioma comum 
que partilham, resultado de um 
pacífico encontro de vários ou-
tros. Progressivamente, cada um 
deles chegará à conclusão - 
apaziguadora de todos os com-
plexos – de que a língua portu-
guesa não colonizou apenas: foi, 
em igual medida, colonizada. A 
imagem é de José Eduardo Agua-
lusa, escritor angolano, que, refle-
tindo sobre os membros deste 
corpo, assegura: «Se fosse pos-
sível retirar à língua portuguesa 
todas as (...) palavras de origem 
africana [e o mesmo se aplica às 
brasileiras, de derivação tupi-gua-
rani], que chegaram com a ex-
pansão marítima, o resultado se-
ria um idioma mutilado, uma ge-
ringonça estropiada, impossível 
de utilizar com sucesso». 
Por isso, quando em sala de aula 
se reúnem Brasileiros, Angola-
nos, Goeses e Moçambicanos, 
Portugueses, Cabo-verdianos, 
Guineenses e S. Tomenses, ri-
mando assim mesmo, em perfei-
ta desordem alfabética, é fácil 
perceber o privilégio que para 
nós representa trabalharmos 
num laboratório vivo de língua, 
como sujeitos e objetos das nos-
sas próprias experiências e 
aprendizagens.
E se alguma dúvida subsistir 
acerca da forte unidade identitá-
ria do português e dos laços afe-
tivos que aproximam os lusofa-
lantes – bem para lá de todas as 
polémicas e dos (des)acordos –  
deixemos no ar a voz calorosa 
de Caetano Veloso cantando o 
Reino Unido da Língua Portu-
guesa: «Gosto de sentir a minha 
língua roçar/ a língua de Ca-
mões/ Gosto de ser e de estar/ E 
quero me dedicar/ A criar confu-
sões de prosódia/ E uma profu-
são de paródias/ Que encurtem 
dores/ E furtem cores como ca-
maleões (...). A língua é a minha 
pátria/ E eu não tenho pátria, te-
nho mátria/ E quero frátria. (...).

APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

(N)o Reino Unido da Língua Portuguesa



Dr. Pedro Mendes, Psicólogo
pedro.g.mendes@netcabo.pt

Quero começar a nossa con-
versa deste mês com uma cita-
ção de Carl Gustav Jung: “O 
encontro de duas personalida-
des é como o contacto de duas 
substâncias químicas: se existir 
alguma reação, ambas são 
transformadas”. Esta citação 
pressupõe diferença. Duas per-
sonalidades são sempre dife-
rentes. A reação acontece no 
encontro com a diferença. Este 
mês a tónica não está na dis-
cussão se nas crianças e nos 
jovens que educamos podemos 
falar de personalidade, mas sim 
na questão da diferença. 
O nascimento psicológico nas-
ce do encontro com um Outro 
diferente e separado de nós. 
Apesar de nos primeiros tem-
pos a união fusional com o nos-
so cuidador ser fundamental, 
não havendo distinção entre Eu 
e não Eu, o verdadeiro nasci-
mento da individualidade, no-
meado de diversas formas pe-
las  diferentes escolas de psico-
logia,  acontece quando perce-
bo que o Outro não sou Eu, e 
começo a relacionar-me com a 
diferença. Aprendo com ele, 
imito-o, zango-me que ele me 
frustra, alegro-me quando sou 
gratificado. E continua a ser as-
sim ao longo da infância, ado-
lescência e idade adulta. 
Num mundo cada vez mais glo-
balizado e num país colorido 
pela multiculturalidade como o 

Reino Unido, os nossos edu-
candos estão em contacto com 
pares de outras nacionalidades, 
culturas, línguas, religiões. Este 
é um facto incontornável num 
mundo com cada vez menos 
fronteiras. A questão pertinente 
é como acolhemos e usamos a 
diferença nas várias vertentes 
do desenvolvimento humano de 
que temos vindo a falar. 
Gosto da imagem usada por 
Jung para ilustrar a inevitabili-
dade da transformação. Não a 
podemos evitar. E transforma-
mo-nos mais quanto maior for a 
diferença; obriga a desinstalar, 
a descobrir o Outro nas sua es-
pecificidade. Claro que este 
movimento acontece igualmen-
te dentro da mesma comunida-
de cultural, pois o Outro é sem-
pre diferente e misterioso. Con-
tudo, quando a diferença é cul-
tural ou se prende com algum 
nível de deficiência, multiplica-
se nas suas diversas expres-
sões e o desa-
fio é maior. 
Ta m b é m s a-
bemos que a 
diferença as-
susta e intimi-
da, lidamos mal 
com o desco-
nhec ido, de-
f e n d e m o s o 
que nos é fami-
liar com unhas 
e dentes. Uma 
das fantasias 
subjacentes no 
racismo, na xenofobia e noutras 
formas de discriminação é a de 
perdermos a nossa identidade 
por adaptação ou por subjuga-
ção. Mas a exposição ao Outro 
não significa apenas adapta-
ção. O crescimento é uma per-
manente dança a dois passos: 
adaptamo-nos e individuamo-
nos, usando outra expressão de 
Jung; encontramos no outro 
pontos de identificação e de 

recusa, mas ambos serão inte-
grados naquilo que eu sou. 
O desafio não é transformar-me 
no Outro ou transformar o outro 
naquilo que eu sou. Não há cer-
to ou errado, melhor ou pior, há 
diferente. A este profundo res-
peito pela diferença, Andrew 
Samuels, analista e académico 
Jungiano,  chama de pluralismo 
em contraste com ecletismo no 
qual apenas aproveitamos aqui-
lo que é conciliável com a mi-
nha cultura e hábitos, ignorando 
o resto, sendo assim um falso 
respeito pela diferença. 
O contacto com o Outro trans-
forma-me mas não me anula, 
acrescenta, não dilui. Já agora, 
é importante interrogar-me qual 
é a minha atitude enquanto 
educador perante a diferença, 
pois esta vai influenciar a pos-
tura dos meus educandos. O 
respeito pelo outro mostra-se, 
não se ensina, é uma práxis. A 
escola e os cuidadores, pais e 

ou t ros , têm 
um papel fun-
damental na 
educação para 
a di ferença, 
expondo as 
crianças e os 
jovens a ou-
tros contextos 
culturais, mos-
trando a com-
plementarida-
d e q u e s e 
pode conse-
guir na inte-

gração, em oposição à adapta-
ção ou conversão. 
E este é o paradigma que preci-
samos de ensinar às nossas 
crianças, num mundo cada vez 
mais plural no qual um novo 
paradigma se impõe: o para-
digma da tolerância, do respeito 
pela diferença, da noção da ri-
queza da diversidade. Estare-
mos não só a ensinar mas a 
educar para a cidadania. 
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CONVERSAS SOBRE EDUCAÇÃO

A necessidade da diferença

foto  Hans Splinter
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Quem é?
Nasci em Lisboa, onde estudei 
até aos 23 anos. Acabando o 
curso de Economia na Universi-
dade Nova mudei-me para Lon-
dres para trabalhar em Banca de 
Investimento. Entre Lisboa e 
Londres, tive uma experiência de 
voluntariado em Moçambique, 
em Xai-Xai, que me levou a criar 
a Um Pequeno Gesto em 2004. 
Em 2007 mudei-me para Boston, 
onde fiz um MBA na Harvard Bu-
siness School. Depois do MBA 
regressei a Londres e pouco 
tempo depois criámos a A Little 
Gesture, à semelhança da UPG. 
Hoje a vida divide-se entre Lis-
boa e Londres e, sempre que 
possível, Moçambique.
 
O que faz?
Trabalho na Morgan Stanley  no 
“Office of the CEO”, depois de 5 
anos em Investment Banking. Ao 
mesmo tempo, sou presidente e 
diretora financeira da Um Pe-
queno Gesto em Portugal e Trus-
tee e Chairman da A Little Gestu-
re no Reino Unido. Nas poucas 
horas vagas sou  ainda uma “en-
trepreneur” inveterada com um 
investimento numa start-up em 
Portugal!

Em que circunstâncias usa a 
língua portuguesa?
Na verdade mais hoje do que 
nos primeiros tempos em Lon-
dres. Dado o crescimento da Um 
Pequeno Gesto, pelo menos 2 
horas por dia são dedicadas a 
teclar com a sede em Portugal, 
com os parceiros em Moçambi-
que, com empresas ou potenci-
ais doadores. Já no trabalho, só 
na pequena rede da MS Portugal 
e alguns colegas oriundos de 
países de expressão portuguesa, 
mas que tem muito pouca gente!

Qual é a reacção do Reino 
Unido ao trabalho desenvolvi-
do pela A Little Gesture?
Por falta de melhores palavras, a 
reação foi impressionante. Eu 
sabia que o mundo de angaria-
ção de fundos e apoio a organi-
zações solidárias era muito in-
tenso em Londres, mas o lança-
mento da A Little Gesture supe-
rou até as minha estimativas se-
cretas. Recebemos não só o 
apoio de muitos amigos Portu-
gueses (que são sempre alegre-
mente arrastados para a nossa 
causa) mas também de muitos 
colegas de trabalho e amigos de 
amigos estrangeiros que nos 
permitiram dar um grande avan-
ço nos projetos que estamos a 
desenvolver. 
A receção em Fevereiro pelo 
Embaixador de Portugal e de 
Moçambique também foi fantás-
tica e tornou a UPG e a ALG mui-
to mais sólidas em termos de 
sustentabilidade de longo prazo! 
O  objetivo era financiar um furo 

de água e acabámos por angari-
ar fundos para mais de 4 furos, 2 
pré-escolas, bolsas universitárias 
e palhotas, alcançando mais de 
1000 beneficiários!

Quais as ligações que gostaria 
de ver entre Portugal, Reino 
Unido e Moçambique? 
O conceito inicial por trás da Um 
Pequeno Gesto era ligar um Pa-
drinho de língua portuguesa a 
um Afilhado em Moçambique. 
Para mim era importante um laço 
directo, porque depois de lá viver 
vi era importante para as crian-
ças a presença deste “Padrinho” 
que se preocupava com ele ou 
ela e lhe escrevia. Ainda hoje, os 
nossos Padrinhos têm de falar 
Português para que este laço se 
mantenha – e há muitos espa-
lhados pelo mundo, inclusive no 
Reino Unido. Para nós, este con-
tinua a ser um laço muito impor-
tante e procuramos estendê-lo 
ao Reino Unido.
A nossa história e passado pode 
ligar-nos a Moçambique e ao 
Reino Unido de formas muito di-
ferentes... mas gostaria que de 
uma história passada em comum 
construíssemos objectivos co-
muns de melhoria das condições 
de vida em Moçambique, de cri-
ação de oportunidades, numa 
colaboração estreita entre os 3 
países. 
Como se diz em Moçambique, 
uma verdadeira expressão do 
“Estamos Juntos!”

Este mês, o depoimento de uma residente no Reino Unido é também a oportunidade para uma ponte 
com Moçambique e com o trabalho solidário da ONG Um Pequeno Gesto. 

SER EM PORTUGUÊS, TRABALHAR EM INGLÊS

Depoimento de Sara Vicente
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UM PEQUENO GESTO - A LITTLE GESTURE

Promoção da melhoria das 
condições de vida de crian-
ças desfavorecidas e suas 
famílias em Moçambique.

Começou em 2004 com 50 
crianças e apadrinhou em 
2012 c. 833 crianças nas re-
giões de Xai-Xai, Chongoene 
e Chokwé. As várias formas 
de Apadrinhamento financi-
am educação, material esco-
lar, alimentação, vestuário e 
despesas de saúde. Um Pe-
queno Gesto anual de 135 - 
180 Euros pode ser uma 
Grande Ajuda na vida de 
uma criança Moçambicana. 
Mais que uma ajuda financei-
ra, pede-se aos padrinhos 
carinho e atenção, que as 
crianças tanto precisam!

Sobrevivência
Condições mínimas para uma 
vida digna; Alimentação, ves-
tuário, higiene e saúde; Apoio 
a casos de emergência.

Educação
Matrículas, uniformes, livros,
material escolar; Financiamen-
to de pré-escolas e activida-
des de tempos livres; Melhoria 
da qualidade da educação.

Infra-estruturas
Financiamento de infraestru-
turas comunitárias; Promoção 
do acesso à água; Apoio ao 
alojamento das famílias.

Sustentabilidade
Promoção da educação pro-
fissional e capacitação; Acti-
vidades geradoras de rendi-
mento; Formação de técnicos 
locais.

Acreditamos que o acesso à 
educação e nutrição, num 
ambiente saudável e digno 
permite aos jovens e crianças 
Moçambicanos quebrar o ci-
clo de pobreza.

www.umpequenogesto.org
www.alittlegesture.org

Um Pequeno Gesto Uma Grande Ajuda

http://www.umpequenogesto.org
http://www.umpequenogesto.org
http://www.alittlegesture.org
http://www.alittlegesture.org


Filomena Barbedo
Professora de Português em Angola

Português, língua que impõe 
fronteiras como forma de res-
guardar a liberdade de um povo 
– caso do povo timorense – se-
gundo palavras do Ministro da 
Educação timorense, em 2000, 
antes da independência.
Professora de português – ago-
ra sim “retornada” à terra – an-
golana de coração e nascença – 
na linha de Fernando Pessoa – 
“A Língua Portuguesa é minha 
pátria” – somando experiências, 
porque diferentes, infinitamente 
enriquecedoras para a alma e 
profissão. Passagem de três 
anos por Timor Leste, e , quase 
logo a seguir, para Angola. 
Licenciada em Línguas e Litera-
turas Modernas, Variante Estu-
dos Portugueses, na Faculdade 
de Letras – que não tem nada 
de “tretas” – da Universidade do 
Porto. Na altura do fim, imen-
samente infeliz, porque preteri-
da, apesar do esforço, no mer-
cado de trabalho português, 
rumo a Timor Leste e, quase 
logo a seguir (passados quase 3 
anos), para Angola. Concluo 
agora que foi o melhor que po-
deria ter acontecido, pois a difi-
culdade imposta culminou num 
agradável e profundo conheci-
mento da vida.
Em Timor Leste, com manuais 
inapropriados à realidade en-
contrada, lá se teve que de co-
meçar a pôr em prática o desa-
fio da adaptação, coisa que o 
ser humano é exímio entre os 

animais. Daqui sairia (ou há-se 
sair) um livro interessantíssimo, 
pois o pouco que se diga, mes-
mo usando palavras com subs-
trato, não faria jus.
Em Angola, não só a ensinar há 
oito anos, mas também a rege-
nerar, não no sentido de repor 
tal e qual o português deixado 
pelo colono, mas no de devol-
ver, na medida do possível, a 
sua essência, deixando, claro 
está, margem de manobra para 
que as características culturais 
próprias do lugar se evidenciem. 
Trata-se aqui um pouco de Mia 
Couto: deixar que a “própria lín-
gua se crie, numa adaptação ao 
futuro”. Haverá, de facto, “língua 
mais artesanal e plástica” que o 
português?
O que mais encanta ao ensinar 
a língua portuguesa é a sua mul-
tidisciplinaridade, não só porque 
atravessa outras disciplinas, 
cujo conteúdo é exposto em 
português, mas também e es-
sencialmente porque a aula 
presta-se a abordar variados 
assuntos de interesse, o que 
facilita a abertura de horizontes, 
criando muitas vezes um clima 
de saudáveis indagações e de 
viagens imaginárias e/ou reais.
Foram 30 anos de guerra civil, 
com professores cubanos, rus-
sos, etc…Com o senso prático 
bastante apurado (aliás, perce-
be-se porquê), certa dificuldade 
na abstração, bases muito des-
fasadas, uma perigosa tendên-
cia ao facilitismo, isto em linhas 
gerais, claro! Vêm surgindo, há 
sensivelmente meia dúzia de 
anos, manuais didáticos adap-
tados, baseados na experiência 
das autoras enquanto docentes.
Descobre-se que os conceitos 
são, muitas vezes, aplicados em 
contextos que não têm nada a 
ver com o seu sentido original, 

os verbos reflexos deixam de o 
ser – “distraí”, em vez de distrai-
me, expressões onde se sente 
um carácter emocional – “ontem 
internei”, isto é, fui internada no 
hospital/clínica, “minha filha en-
gravidou-se” (deixou-se engra-
vidar), em vez de está grávida, 
“meu sangue”, ou seja, meu ir-
mão;  colocando-se na perspe-
tiva daquele que aguarda ansio-
samente a chegada – “estou a 
vir”, em vez de estou a chegar; 
“destrocar a palavra”, isto é, 
esmiuçar os seus significados, 
“estás a fazer o verbo encher”, 
ou seja, estás a dizer coisas 
sem sentido, entre tantos ou-
tros, como por exemplo o já so-
bejamente conhecido “descon-
seguir”… Foneticamente, a vo-
gal “e” quando é aberta fica 
semi-aberta e vice-versa. Quan-
do são corrigidos, seja na orali-
dade ou na escrita, num tom de 
infelicidade, dizem: “Prof. , pra-
ticamente passamos a vida a 
falar mal… Foi muito bom vir 
para a Universidade para não 
viver até morrer a falar mal!”.
Para concluir, poderia aqui falar 
sobre a frustração de não poder 
aplicar métodos científicos de 
ensino-aprendizagem criterio-
samente estudados na Univer-
sidade, porém não teria cabi-
mento, porque há sempre com-
pensação. É muito bom quando 
se ouve alguém que passou pe-
las nossas mãos emendar o co-
lega “não é assim  que se diz!”, 
ou ainda quando se recebe tele-
fonemas tira-dúvidas sobre qual 
a palavra mais adequada na fra-
se…
Agrada sobremaneira o empe-
nho. É o que nos alimenta en-
quanto “arquitectos do proces-
so educativo”, seja lá onde for!

7
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Ana Maria Sousa
Professora de Português em Timor

Chamo-me Filomena. Tenho 
cinquenta e três anos. Sou ca-
sada. O meu marido chama-se 
Ambrósio e tem cinquenta e 
cinco anos. Temos dez filhos. O 
segundo filho e o sexto filho já 
morreram ainda meninos. A mi-
nha filha mais velha tem trinta e 
três anos e também  é casada e 
já tem quatro filhos. Ela é pro-
fessora do Ensino Secundário e 
é professora de inglês, em Díli. 
O meu filho mais novo tem cin-
co anos.
Eu sou professora primária na 
Escola Primária … de Ermera. 
Todos os dias, eu acordo às 
cinco horas da manhã, tomo 
banho, tomo o pequeno almoço 
(chá e mandioca ou café e ba-
nana frita). Faço também o pe-
queno almoço para o meu ma-
rido e filhos. Vou para a escola 
a pé. Demoro quarenta minutos 
até chegar lá. Começo a dar as 
lições às oito horas da manhã. 
Tenho sessenta e dois alunos – 
trinta e quatro meninos e vinte e 
oito meninas na mesma classe. 
São todos pequenos. Dou aulas 
ao segundo ano. Ensino-lhes 
também a Língua Portuguesa, 
que é a língua oficial da nossa 

amada pátria, Timor-Leste. É 
muito difícil ensinar a Língua 
Portuguesa, porque os alunos 
não têm livros e, em casa deles, 
não falam esta língua, só a lín-
gua tétum, língua timorense. 
Mas, em Timor-Leste, os timo-
renses falam vários dialetos e 
não se entendem entre si. Um 
timorense daqui não percebe 
um timorense de Lospalos, na 
outra ponta do país, na ponta 
leste.
Acabo as aulas ao meio dia e 
trinta e volto para casa a pé. 
Almoço: como arroz cozido e 
bebo água. No fim de almoçar, 
preparo as lições para o dia se-
guinte e arrumo a casa. Depois, 
vou trabalhar na horta onde cul-
tivo legumes e hortaliça: toma-
te, batata, alface, repolho, fei-
jão. Volto para casa, lavo a rou-
pa e cozo o arroz para o jantar 
e para o almoço do dia seguin-
te. As aulas são até sábado. No 
sábado, preparo as crianças 
para as cerimónias religiosas.
Ao domingo, vou a Díli na  mi-

crolete (transporte público). Vou 
visitar o meu filho, que é estu-

dante na Universidade de Timor 

Lorosae, em Díli. Ele tem vinte 
anos e estuda Relações Inter-
nacionais. Nós, os timorenses, 
temos que estudar para desen-
volver o nosso país, Timor-Les-
te. Faço o almoço e lavo-lhe a 
roupa. Volto para Ermera, de 
microlete, às quinze horas. 
Chego a casa às dezoito horas. 
Vou regar a horta e preparar o 
jantar.
Eu gosto de viver, aqui, em Er-
mera. Tenho o ar puro da mon-
tanha e uma paisagem bonita, 

muito bonita. O distrito é muito 
verde e, na montanha, cultiva-
mos café. Vivo num sítio muito 
calmo. Eu não gostava de viver 
em Díli. Na cidade, as pessoas 
não cultivam   horta e gastam 
muito dinheiro, porque têm de 
comprar tudo. Aqui, cultivo o 
que como e vivo em paz, com a 
família, vizinhos e amigos. Te-
nho uma vida tranquila, sou 
professora, sou agricultora, aju-
do na igreja e gosto da minha 
família.
Sou uma mulher muito feliz.
Esta é a minha rotina. Obrigada 
e desculpe os erros, senhora 
professora.
P.S. – Esta rotina, apesar de ter 
sido “fabricada” com a ciência 
que me deu alguma experiência 
de vida em Timor-Leste, dá uma 
noção (e lição) de vida da mu-
lher timorense. Casada desde 
muito jovem, os filhos suce-
dem-se, com alguma mortali-
dade infantil bem evidente, em 
todas as famílias. A mulher tra-
balha, trabalha, trabalha. Vive 
para a profissão e, muito espe-
cialmente, para o marido e fi-
lhos. Parece, aliás, ser uma 
afronta à virilidade masculina o 
não ter filhos ou ter uma prole 
reduzida. O normal e desejável, 
para o cidadão timorense, ape-
sar das dificuldades económi-
cas, é ter uma família numerosa 
que possa garantir a continui-
dade, mas a mulher timorense, 
não raras vezes, é vítima de vio-
lência doméstica.
E, sim, as turmas são grandes, 
faltam livros, mobiliário escolar 
e, às vezes, até instalações dig-
nas para lecionar.

CRÓNICA 2

Em Timor
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Claudia de Oliveira Nguvulo, Jornalista no RU.

Que na capital inglesa tem-se 
uma ebulição cultural e linguísti-
ca, onde vários idiomas cruzam-
se, não é uma novidade, pois 
trata-se de uma metrópole. 
Onde há uma grande diversida-
de racial, cultural e de costu-
mes. Mas que a língua portu-
guesa está sendo falada e ouvi-
da com grande representativi-
dade, está! Aliás, monumental-
mente! Na verdade costuma-se 
ouvir e dizer que não há onde 
você vá que não encontre pelo 
menos um brasileiro, pois mui-
tos são os  momentos que, aqui 
em Londres, ouvimos alguém 
que fala nosso idioma. Especi-
almente se nos encontramos em 
determinadas áreas da cidade 
onde a incidência de falantes da 
língua portuguesa é grande e 
onde os mesmos estão concen-
trados. Temos o “Little Portugal” 
nas localidades de Stockwell, 
Oval, Vauxhall, e alguns outros 
bairros, no Sul de Londres, loca-
lidades como Bayswater, que já 
há muito tempo é conhecida 
como “Brasilwater”, na área 
central da cidade e por aí afora.
Chega mesmo a impressionar e 
até mesmo as vezes, fazer rir, 
quando conversas são   inevita-
velmente interceptadas pelos 
ares londrinos. Como o número 
de cidadãos da Pátria amada 
Brasil  está a crescer,  não é di-
fícil os brasileiros cruzarem uns 
com os outros pelos caminhos 
desta cidade real. Participando 
em conversas mesmo sem que-
rer. Por muitas vezes as conver-
sas são tão explícitas, em alto e 

bom tom que querendo ou não 
se participa da mesma. Acredito 
que muitos dos que lerão este 
texto, e que se encontram na 
cidade de Londres, automati-
camente se lembrarão de algum 
episódio em que isto acima 
mencionado aconteceu.
Sinceramente algumas pessoas 
ainda tem a impressão de que 
não estão sendo entendidas e 
com isto tem a falsa sensação 
de liberdade quando falam, mui-
tas vezes, de suas vidas priva-
das, ao telefone ou mesmo com 
alguém, no ônibus, numa com-
posição do metrô, em um esta-
belecimento comercial, ou na 
rua. Os casos são vários, daria 
até para transformá-los em case 
studies, devido ao crescente 
número de exemplos e os varia-
dos casos de conversas cruza-
das por esta cidade. 
Numa ocasião, em um ônibus 
que faz o trajeto Croydon/Brix-
ton, uma jovem esteve todo o 
percurso, desde Croydon até a 
altura de Streatham, a relatar so-
bre um suposto casamento de 
conveniência, e a, antecipada-
mente celebrar o documento de 
residência que estaria por sair. 
Esteve a falar desta particulari-
dade com riqueza de detalhes, 
falando sobre o cidadão que ela 
havia casado para conseguir ter 
documento que lhe garantiria um 
estatuto legal para viver no Reino 
Unido, até sobre valores que es-
tiveram envolvidos nesta negoci-
ação matrimonial. Enquanto isto, 
quem esteve a ouvir, sentiu von-
tade de interromper a conversa e 
pedir para a mesma parar de fa-
lar publicamente de situação tão 
particular e delicada, ainda mais 
por estar tão próxima do órgão 
responsável por controlar a imi-
gração, o Home Office. Quem 
presenciou esta conversa 
contou: “Como ela estava a falar 
com um tom de voz que várias 
pessoas podiam ouvir, fiquei ner-
vosa por ela, pois assim como 
eu, uma mera cidadã brasileira 
estava a ouvir toda a conversa 
dela, uma outra pessoa, talvez 
ligada a imigração, poderia estar 

ouvindo também, a espécie de 
relato, e não ser conveniente e 
seguro para ela”. “Como alguém 
fala tão abertamente em um 
transporte público, sobre algo 
tão pessoal, eu não sei!”
(…)
Outra vez dentro de um ônibus, 
dois brasileiros conversavam so-
bre trabalho e um deles indicava 
pro outro como proceder, quan-
do chegasse ao local para traba-
lhar como pintor. “Direi que você 
já tem experiência. O negócio é 
o seguinte, não tem muito misté-
rio não. Você passa uma mão de 
tinta na horizontal e vem des-
cendo na vertical até pintar toda 
a parede”.
Enfim, todos os cidadãos   que 
tem o português como primeira 
língua provavelmente já estive-
ram em situações parecidas com 
estas acima citadas, onde ouvi-
ram ou foram ouvidos em con-
versas públicas.
Um estudo sobre brasileiros no 
Reino Unido chamado Brazilians 
in London: a report for the 
strangers into citizens cam-
paing, feito pelo departamento 
de Geografia da Queen Mary 
/University of London,   mostra 
que a comunidade brasileira em 
Londres é muito maior do que 
as estimativas oficiais. Estima-
se que haja cerca de 200.000 
brasileiros em todo o Reino Uni-
do e   aproximadamente cerca 
de 130.000 a 160.000 residindo 
em Londres. Números estes que 
evidentemente já aumentaram. 
E que isto pode ser facilmente 
percebido devido o número de 
negócios e serviços formais e 
informais que surgiram na última 
década que são oferecidos por 
e para brasileiros.
São muitos os casos, alguns en-
graçados, outros constrangedo-
res, e que cada vez mais serão 
comuns por aqui. Já que o nu-
mero de cidadãos brasileiros 
está em ordem crescente.
Sendo assim, nas esquinas des-
ta cidade você pode virar à es-
querda ou à direita e se deparar 
com uma encruzilhada cultural e 
linguística!

CRÓNICA 3

Português do Brasil no Reino Unido
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RECURSOS

Ler em Português, 
em todas as idades 

e a todas 
as vozes
Sugestões por
Prof. Doutora Ana Margarida Ramos, 
Universidade de Aveiro

Sinopses por 
Teresa Dangerfield

As sugestões de leitura 
que apresentamos sāo de obras para várias ida-
des e níveis de proficiência linguística. Aproveite-
mos que a noite começa mais cedo e nos leva 
para casa para ler. Sozinhos ou em família, que a 
leitura deve ser ao  gosto de cada um. Este mês, 
a escolha é feita de entre os autores de língua 
portuguesa da CPLP.

LIVROS INFANTIS

O Beijo da Palavrinha

Mia Couto e ilustrações de Danuta Wojcie-
chowska (2008), Editorial Caminho

O tema deste livro é o po-
der mágico das palavras. 
Quando Maria Poeirinha, 
uma menina do interior de 
Moçambique, adoeceu, o 
Tio Jaime Litorânio disse 
que só o mar, que ela nunca 
vira, a poderia curar. A via-
gem era impossível, pois a 
menina estava demasiado 
fraca, mas o irmão Zeca 
Zonzo encontrou o modo 
de a levar a conhecer o 

mar. Com uma caneta e uma folha de papel con-
duz Poeirinha para o amor das palavras escre-
vendo a palavra desejada: “mar”.
Poeirinha não consegue mais ler. Zeca Zonzo não 
desiste e vai guiando o dedo da irmã no trajecto 
que faz o “m”, depois o “a” e, por fim, o “r”. A fra-
gilidade de Poeirinha é grande, mas a determina-
ção do seu irmão também. Poeirinha é levada, 
mas o seu sorriso permanece!

Veja mais em:
http://www.youtube.com/watch?v=yC3Dh6_WgK0

O Voo do Golfinho

Ondjaki e ilustrações de Danuta Wojciechowska 
(2009), Editorial Caminho

Esta é a história de um Golfinho com corpo de 
Golfinho, mas com alma de pássaro. Narrativa na 
primeira pessoa na qual se tratam tópicos como a 
metamorfose, a identidade (eu/outros), a diferença 
ou a liberdade.
Que queremos ser? 
O que gostaríamos 
de fazer? Com quem 
nos identificamos? O 
que há a fazer? 
Querem saber? Pois 
bem, convidamo-los 
a ler esta maravilho-
sa história que se faz 
de muitas outras.

A Girafa que Comia Estrelas

José Eduardo Agualusa e ilustrações de Henrique 
Cayatte, (2005), D. Quixote

História infantil sobre a amizade de Olímpia, uma 
girafa, que andava sempre com a cabeça nas nu-
vens, a tentar ver anjos e a comer estrelas e Dona 
Margarida, uma 
galinha do mato, 
com a cabeça 
cheia de frases 
feitas. Conhe-
cem-se e ficam 
amigas. Queriam 
resolver o pro-
blema da seca 
que prejudicava 
a sua terra. Será 
que irão conse-
guir?

LIVROS JUVENIS

A Bicicleta que tinha bigodes
Ondjaki (2011), Caminho.

Esta é uma história sobre a fantasia, a busca, a 
amizade. 
Um menino queria ganhar uma bicicleta com as 
cores da Bandeira Nacional de Angola. Para  isso 
tinha de escrever uma redação para o concurso 
da Rádio Nacional. Queria que o tio Rui (um escri-

http://www.youtube.com/watch?v=yC3Dh6_WgK0
http://www.youtube.com/watch?v=yC3Dh6_WgK0
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RECURSOS

tor que morava na mesma 
rua que ele e que escrevia 
histórias fantásticas com as 
letras que tinha no seu bi-
gode) o ajudasse, mas não 
conseguiu. Por isso, em vez 
da redação escreveu uma 
carta com um pedido ao 
Camarada Presidente. Não 
ganhou o concurso, mas....

Veja mais em:

www.youtube.com/watch?v=XUUW7Fs9R8o

Nem tudo começa com um beijo
Jorge Araújo e  Pedro Sousa Pereira, (2005), 
Oficina do Livro

Trata-se de uma história construída a partir de 
uma reportagem feita por um dos autores (Jorge 
Araújo) em Luanda sobre as crianças que vivem 
nos esgotos, publicada no semanário "O Inde-
pendente".
É uma história de amor, de um amor quase im-
possível, entre Fio Maravilha e Nuvem Maria, 
numa cidade que se assemelha a uma casa com 
cave e sótão.
Na cave, no sistema de esgotos da cidade, es-
conde-se um grupo de meninos, que todos os 
dias vão ao sótão buscar comida "às panelas 
com rodas". 
No sótão há uma cidade 
que fervilha, carros, pes-
soas ricas e pobres, 
gente que vive apressa-
da de casa para o em-
prego e uma menina, 
Nuvem Maria, de cabe-
los loiros , por quem Fio 
Maravilha se apaixona. 
Num mundo de desi-
gualdades, todos lutam 
pela sobrevivência e por 
uma vida melhor. Muitos 
optam como Armando 
Pantera por refúgios, 
álcool, drogas, etc... Um dia um brutal terramoto 
destrói tudo e todos mata. Excepto Fio Maravilha. 
Impossibilitado de regressar à Cave, vagueia pelo 
Sótão e descobre, no meio dos escombros, Nu-
vem Maria. Partem de barco, felizes para sempre.

Comandante Hussi
Jorge Araújo e ilustração de Pedro Sousa Pereira 
(2003), Quetzal

Comandante Hussi é uma espécie de «a guerra 
explicada às crianças», construída a partir da re-

lação entre um 
menino (Hussi) e a 
sua bicicleta. 
É retratada a histó-
ria de uma guerra 
vista pelos olhos 
de um garoto de 
doze anos. 'Hussi' 
compreende final-
mente o que é uma 
guerra. Não, não é 
o fim do mundo 
nem o princípio de 
outro. É o dia em 
que foi obrigado a 
deixar para trás a 
sua bicicleta'. O que se passa na sua cabeça e no 
seu coração é contado com sensibilidade poética.
Hussi é uma personagem real. Nasceu em Bissau, 
de uma família pobre, e tem três irmãos. Hoje, é 
um adolescente de 16 anos, continua a viver em 
Bissau e ainda tem a sua bicicleta. 

LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS

O Planalto e a Estepe
Pepetela (2009), Dom Quixote

Trata-se de um romance sobre o triunfo do amor 
sobre todas as vontades e todas as fronteiras, 
baseado em factos verídicos, ficcionados pelo 
autor.
Júlio,  é um estudante angolano, filho de portu-
gueses, na década de 60. Cursou em Lisboa e a 
certa altura  parte em busca de uma melhor edu-
cação fora de Angola. Após passar por vários sí-
tios, vai estudar para Moscovo, onde conhece 
Sarangerel, uma rapariga mongol filha de um diri-
gente da Mongólia. 
 
Júlio e Sarangerel apaixonam-se mas nos anos 
60,mas o amor entre um rapaz angolano e uma 
rapariga mongol era algo impossível. Sarangerel 

engravida e, por esse 
motivo, é raptada e 
obrigada a regressar à 
Mongólia, a mando do 
pai.

Júlio luta contra um 
regime comunista para 
reaver a sua amada e 
conhecer a sua filha.

http://www.youtube.com/watch?v=XUUW7Fs9R8o
http://www.youtube.com/watch?v=XUUW7Fs9R8o
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Por Equipa da Coordenação 

Nesta edição, apresentamos propostas de atividades em torno da leitura de poesia. Para isso, 
propomos a abordagem didática de poemas de autores de língua portuguesa para dois níveis 
de proficiência linguística distintos e também para idades distintas. Fazemo-lo no sentido de 
desafiar os professores a trabalhar os textos da Antologia que publicámos no dia 5 de maio, 
nesta perspetiva: em qualquer idade é possível ler poesia. A leitura que pedimos em cada ida-
de é diferente: com crianças, trabalhamos sobretudo questões de musicalidade e das pala-
vras. Com os mais velhos podemos tentar aceder às múltiplas camadas de sentido do poema. 
Em qualquer dos casos, a poesia deve sempre ser lida em voz alta. E apreciada, antes de ana-
lisada. 

Descarregue a antologia completa em www.e-portugues.co.uk

http://www.e-portugues.co.uk/
http://www.e-portugues.co.uk/
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Nível de competência: A2 – Ensino Básico

Leve, breve, suave
Leve, breve, suave,
Um canto de ave
Sobe no ar com que principia
o dia.
Escuto, e passou...
Parece que foi só porque escutei 
Que parou.

Nunca, nunca, em nada,
Raie a madrugada,
Ou ‘ splenda o dia, ou doire no declive,
Tive
Prazer a durar
Mais do que o nada, a perda, antes de eu o ir 
Gozar.

Fernando Pessoa, “Athena”, 1924



1. Leia o poema em voz alta, várias vezes, até o conseguir fazer sem hesitações. 

2. Leia agora apenas o primeiro verso. Qual o som que se repete? Qual a letra? 

3. Como classificaria este som? Como suave? Agressivo? Assustador? 

4. O canto da ave, primeiro suave, depois a subir no ar, é interrompido. Quais são os versos 

que dão conta dessa interrupção? A interrupção acontece de repente ou lentamente? O que é 

que, nesse verso, permite chegar a essa conclusão? 

5. Por que motivo parou? 

6. O encanto da música na primeira estrofe é substituído por sentimentos diferentes, na se-

gunda estrofe. Repare que o primeiro verso desta parte tem a mesma estutura que o da pri-

meira: 

 Leve, breve, suave 

	 Nunca, nunca, em nada

No entanto, o efeito não é o mesmo. Porque será? Repare nos sons que se repetem: - ne, que: 

são suaves ou agressivos? 

7. Esta mudança na musicalidade corresponde a uma mudança de estado de espírito. O poeta 

está magoado por nunca ter tido o quê? 

8. O facto de tudo passar rapidamente antes de ele ter tempo de o apreciar deixa-o com que 

disposição? Satisfeito? Frustrado? Zangado? 

Aprendemos: Este poema leva-nos a sentir a sua musicalidade, a delicadeza com 

que foi construído. Para além de o ouvirmos, quando o lemos com mais pormenor, 

percebemos que a musicalidade e os sons se aliam a dois diferentes momentos e 

sentimentos vividos pelo poeta.

Material adaptado de Ler poesia no ensino básico, Regina Duarte, Presença
14
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Nível de competência: B2 - Ensino Secundário

Não posso dizer adeus

Todas as manhãs invento um novo motivo

para permanecer, enquanto lá fora

cruéis as aves me ensinam a partir.

Não posso dizer adeus. Aqui as noites

são menos gélidas, e as madrugadas, cálidas 

embalam o meu medo de me aventurar.

Não posso dizer adeus. Nunca ninguém

me ensinou o seu real sentido, mas se este

é realmente o teu desejo, eu irei, sem no entanto,

provar a dor da despida, pois não posso dizer adeus. 

O olhar, volvendo compungido, atrás,

meu porto de partida e chegada jaz, fulmina-se

também o calor da primeira habitação.

Em meu peito, tudo está gasto, menos o silencio.

Enfio a mão na algibeira do casaco, e já não

encontro tudo aquilo que outrora tínhamos

um para o outro.

Eusébio Sanjane (Moçambique)
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1. Leia o poema em voz alta, várias vezes, até o conseguir fazer sem hesitações. 

2. Faça o levantamento de todas as palavras relacionadas com partida e chegada

1. Por que motivos as aves ensinam o poeta a partir?

2. Esse ensinamento das aves é cruel por que razão?

3. Releia com atenção a última estrofe. 

4. O que é que o peito e o bolso têm em comum?

5. O que é que isso nos diz quanto à decisão que tomou? Decidiu partir ou ficar?

Pense agora em que circunstâncias da sua vida partir é tão difícil como ficar. Discuta com os 

seus colegas esta dualidade de sentimentos que a partida, ou a recusa em partir, pode provocar. 

Peça aos adultos com quem convive que relatem uma situação em que partir e permanecer se-

jam escolhas difíceis. 

Partida Chegada
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INSTRUMENTOS ÚTEIS – indicações para leitura expressiva

1. Mudança de entoação. Para que a leitura seja expressiva, a voz tem de subir e de descer. 

Sobe no início da frase e desce no fim (sobre ligeiramente quando se trata de uma pergunta). A 

voz também sobe e desce para destacar algumas palavras ou frases (por exemplo, para desta-

car a fala de uma personagem da fala do narrador). A mudança de entoação ajuda a compreen-

der onde começam e acabam diferentes ideias ou segmentos da frase. Analisar as frases, divi-

dindo-as em constituintes principais (verbo, predicado, complementos, modificadores), ajuda a 

perceber quais os momentos de pausa e quais os elementos que não podem ser separados. 

2. Mudança de ritmo. A leitura expressiva pressupõe que se acelere e abrande enquanto se 

lê. Obriga também a que haja pausas apropriadas – maiores, no final da frase, mais pequenas 

no meio, entre elementos lógicos. A mudança no ritmo ajuda o ouvinte a compreender como é 

que as pequenas partes da frase se combinam. Quando se trata de ler poesia, é importante 

perceber que a ideia completa – ou a frase – não corresponde necessariamente ao verso. Este 

aspecto deve ser tratado antes da leitura, marcando no poema os momentos de pausa, com 

sinais ou cores. 

3. Mudança de volume. As palavras ou ideias mais importantes podem ser destacadas se fo-

rem ditas mais alto do que as outras. 

4. Mudança de tom. O leitor deve mudar de tom – suave, feliz, frio, duro – para comunicar di-

ferentes sentimentos. 

in  Ler poesia no ensino básico, Regina Duarte, Presença



Respostas ao passatempo do  mês de abril:
Tente  descobrir quais as palavras que são ditas no plural  com o ʻoʼ aberto e quais as que per-
manecem no plural com ʻoʼ fechado:$ $ $ $
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PORTUGUÊS BEM CUIDADO

oʼ aberto 
(palavras cujo plural não sofre variação)

oʼ fechado 
(palavras que sofrem variação de timbre)

estojos
globos
moços

namoros
sopros
bolos

transtornos
esboços
pilotos

jogos
impostos
miolos

SERÁ OU

Do ponto de vista Sob o ponto de vista

Ir contra o encontro de Ir ao encontro de
Por com seguinte Por conseguinte
Trata-se de casos Tratam-se de casos

8, 9 e 10 8, 9 e 10, inclusivé
Mais bem preparada Melhor preparada

Tinha aceite Tinha aceitado

A expressão «ponto de vista» tem sido consi-
derada como galicismo, principalmente quan-
do precedida de «sob»: «sob  o ponto de vis-
ta» (fr. "sous le point de vue"),  mais aceitável 
será: ʻdo ponto de vistaʼ ou ʻno ponto de vistaʼ.

É ʻir ao encontro deʼ, pois a deslocação é gra-
dual, sem violência, como quando vamos ao 
encontro de alguém, por exemplo, um amigo.

É ʻpor conseguinteʼ, trata-se de uma locução 
que significa «portanto, por consequência».

O sujeito da oração é ʻcasosʼ e se o sujeito é 
plural o verbo deve ser conjugado também no 
plural. 

É ʻ8,9 e 10ʼ sem ʻinclusiveʼ, pois trata-se de 
redundância. 

É ʻmais bem preparadaʼ porque é o compara-
tivo regular do advérbio ʻbemʼ, que se deve 
usar com particípio-adjetivo.

É ʻTinha aceitadoʼ, porque com os verbos ʻterʼ 
e ʻhaverʼ deve utilizar-se o particípio regular 
dos verbos. Algumas exceções: aberto, dito, 
escrito, feito, posto, vindo e visto.



Neste mês propomos ao leitor que conheça (ou lembre) algumas palavras que são ditas 
de forma igual ou diferente  em alguns países da CPLP.  
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PORTUGUÊS BEM CUIDADO

DE ACORDO COM O ACORDO

" " MUDAM                                                            NÃO MUDAM

" Característico PASSA A  caraterístico! ! ! Detê-lo (verbo ʻdeterʼ)

! Intersecção PASSA A  interseção!! ! ! Vê-lo (verbo ʻverʼ)

Cabo Verde Angola Brasil Guine-Bissau Moçambique Portugal

Fino (s.m.) be-
bida)

Fino
Birra

Chope
cristal

Imperial
bazuka

Loirinha
Cerveja a copo

Fino(cerveja)
imperial

Sabe (adj.)

Muito botino(a)
Giríssimo(a)
Bué de fixe 

(exp.)

Muito legal
curtidíssimo(a)

Muito bonito(a)
Muito bonito(a)

Giríssimo(a)
Muito bonito(a)

Tapona (s.f.)

Chapada
Lambada

Bofa
Tapona

bofetada

Tapa
Bofetada
Bolacha

Chapuletada
muquete

Bofetada
Tapona
limbida

Chapada
bofetada

Lambada
Bofetada/
chapada
Galheta
Lamira

Lamparina
Tabefe

Estaladão
Chapadão

Menino( a) 
(s.m./f.)

Candengue
Canuco

Puto
Miúdo(a)

Moleque
Pirralho(a)

Piá
Guri(a)
Bacurí

Garoto(a)
criança

Menino(a)
Puto

rapazinho

Miúdo(a)
Puto

Mufana

Miúdo/criança
Fedelho/Garoto

Menino(a) 
Moço(a)
Rapaz
Puto

Chavalo(a)
Garina

Selvagem (adj.)
Matumbo

Boçal
faquire

Cafona
brega

gentio
Boçal

Piroso(a)
gentio

Bimbo(a)
Saloio(a)
Piroso(a)

Pastilha (s.f)
Chuinga
Pastilha
chiclete

chiclete chicle chuínga
Pastilha
chiclete
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