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1.ª Etapa de Formação – Conscientização Identitária 

Primeira Etapa de Formação do Modelo de Desenvolvimento da CI mediado pela Literatura

Componentes da CI Objetivos de formação Finalidade Atitudes / Valores Habilidades Conhecimento 
⋅ Aproximação 
⋅ Atração 
⋅ Apreciação (da sua identidade e 

daquela da alteridade) 
⋅ Autoestima 
⋅ Auto-consciencialização 
⋅ Compreensão (marcas identitárias) 
⋅ Curiosidade 
⋅ Flexibilidade (caminhar no sentido 

de valorizar a diversidade cultural) 
⋅ Humanidade (valorizar os direitos 

humanos) 
Respeito (não desvalorizar a cultura 
do Outro com base em preconceitos e 
estereótipos) 

⋅ Atenção 
⋅ Escuta ativa 
⋅ Observação 
⋅ Autorreflexão 
⋅ Consciencialização 

(semelhanças e 
diferenças identitárias) 

⋅ Compreensão (múltiplas 
mundivivências e 
mundividências) 

⋅ Assumpção de múltiplas 
perspetivas 

⋅ Linguagem e 
Comunicação 
(expressão identitária) 

⋅ Autonomia 
(aprendizagem) 

⋅ Autoconhecimento e 
auto-compreensão crítica 
(auto-compreensão; 
consciencialização 
sociolinguística; auto-
consciencialização 
cultural; 
autoconhecimento das 
suas marcas identitárias) 

⋅ Conhecimento e 
compreensão crítica do 
Outro (representação das 
línguas e dos povos; 
conhecimento sobre as 
marcas identitárias do 
outro; reconhecimento da 
complexidade e 
multiplicidade inerente a 
cada sujeito) 

⋅ Conhecimento e 
compreensão crítica da 
linguagem e da 
comunicação (contacto 
com a alteridade através 
dos textos literários) 

⋅ Conhecimento e 
compreensão crítica do 
mundo (compreensão 
dos sujeitos e das 
culturas; compreensão 
crítica de identidades e 
culturas plurais) 

Pretende-se que o formando: 
- Aprofunde conhecimentos sobre as noções de 
língua, cultura, identidade, diversidade, etc. 
- Comunique, de forma adequada, as suas 
caraterísticas identitárias (individuais e/ou da 
comunidade) 
- Sintetize informações de diferentes fontes 
relativas à realidade cultural inerente aos 
textos estudados 
- Leia criticamente os textos literários, 
identificando sentimentos, informações, visões 
de mundo múltiplas 
- Analise criticamente as imagens dos povos e 
das línguas veiculadas pelos textos literários 
- Identifique e analise visões preconceituosas, 
estereotipadas, generalizadas (expressas pelos 
sujeitos e/ou patentes nos textos literários), 
compreendendo o seu impacto na forma de 
pensar e nos comportamentos dos sujeitos 
- Produza textos críticos orais e escritos que 
transmitam o reconhecimento de similaridades 
e diferenças entre os sujeitos 
- Produza discursos estruturados e coesos em 
que assuma uma outra perspetiva, uma outra 
identidade, o ponto de vista do outro 
- Construa percursos de leitura autónomos, 
mobilizando estratégias de compreensão 
escrita, que permitam não só a tomada de 
consciência do valor do seu património 
linguístico-cultural, mas que façam evoluir as 
representações sobre as línguas e os povos 
- Assuma perspetivas etnorelativas, 
demonstrando uma maior disponibilidade face 
à alteridade 

• Consciencialização 
da pluralidade e 

complexidade das 
identidades dos 

sujeitos (negociação 
de identidades)  

 
• Familiarização com 

a diversidade 
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2.ª Etapa de Formação - Explorar os discursos veiculados pelos textos literários 
Componentes da CI Objetivos de formação Finalidade Atitudes / Valores Habilidades Conhecimento 

⋅ Abertura 
⋅ Apreciação (da sua identidade e 

daquela da alteridade) 
⋅ Autoestima e autoconfiança 
⋅ Compreensão (de imagens, visões do 

mundo, da importância da 
linguagem)  

⋅ Consciencialização pessoal e da 
alteridade 

⋅ Curiosidade 
⋅ Descoberta 
⋅ Empatia 
⋅ Flexibilidade (valorizar a diversidade 

individual, linguística e cultural) 
⋅ Justiça e Humanidade (valorizar os 

direitos humanos, a justiça, a 
igualdade) 

⋅ Respeito  
⋅ Responsabilidade 

⋅ Escuta ativa 
⋅ Observação  
⋅ Interpretação 
⋅ Análise 
⋅ Relação 
⋅ Assumpção de múltiplas 

perspetivas 
⋅ Assumpção de posições 

etnorelativas 
⋅ Apreciação da diversidade 

cultural 
⋅ Autonomia  
⋅ Pensamento crítico e 

analítico 
⋅ Descentramento 
⋅ Flexibilidade e 

adaptabilidade 
⋅ Linguagem e Comunicação 

⋅ Autoconhecimento e 
auto-compreensão crítica 

⋅ Conhecimento e 
compreensão crítica do 
Outro (reconhecimento 
da legitimidade de outras 
culturas e identidades) 

⋅ Conhecimento e 
compreensão crítica da 
linguagem e da 
comunicação 
(interpretação e análise 
dos discursos veiculados 
pelos textos literários) 

⋅ Conhecimento e 
compreensão crítica do 
mundo (dos sujeitos, das 
culturas, das identidades;  
valorização da 
diversidade cultural) 

 

Pretende-se que o formando: 
- Mobilize os conhecimentos adquiridos para  a 
interpretação e compreensão dos textos literários 
- Identifique e analise visões preconceituosas, 
estereotipadas, generalizadas patentes nos textos 
literários, compreendendo o seu impacto na forma 
de pensar e nos comportamentos dos sujeitos 
- Leia criticamente os textos literários, 
relacionando, comparando e contrastando a sua 
identidade (e cultura) com a do outro 
- Construa percursos de leitura autónomos que 
façam evoluir as suas representações sobre as 
línguas e os povos 
- Produza textos críticos orais e escritos que 
transmitam interpretações alternativas dos textos 
literários, adoptando múltiplas perspetivas 
- Questione as suas próprias representações, 
tomando consciência de preconceitos introduzidos 
pelo adopção de uma posição etnocêntrica 
- Reflita sobre as relações complexas entre 
línguas, culturas, sociedades e indivíduos, 
reconhecendo que não há representante de uma 
cultura nacional uniforme, unívoca e estática 
- Comunique de forma adequada e lide com os 
problemas que surjam da comunicação com os 
seus pares, reformulando, clarificando, explicando 
e exemplificando 
- Assuma perspetivas etnorelativas, demonstrando 
uma maior disponibilidade face à alteridade 

- Adaptabilidade a 
diferentes estilos 
de comunicação 

e a diferentes 
mensagens 

veiculadas pelos 
textos literários 

 
• Flexibilidade na 

seleção e 
utilização de 

estilos de 
comunicação 

diferentes 
 

• Adopção de uma 
perspetiva 

etnorelativa face 
à identidade e à 

cultura 

Segunda Etapa de Formação do Modelo de Desenvolvimento da CI mediado pela Literatura 
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3.ª Etapa de Formação - Interação/ Relação com a alteridade 
Componentes da CI Objetivos de formação Finalidade Atitudes / Valores Habilidades Conhecimento 

⋅ Abertura 
⋅ Apreciação e aceitação (da 

diversidade cultural, da interação 
intercultural) 

⋅ Assertividade 
⋅ Autoeficácia 
⋅ Empatia 
⋅ Flexibilidade (valorizar a 

diversidade individual, linguística 
e cultural) 

⋅ Compreensão aprofundada (de 
emoções, de ações e reações) 

⋅ Consciencialização crítica 
(pessoal e da alteridade) 

⋅ Envolvimento e empenho em 
situações de interação 
intercultural 

⋅ Justiça e Humanidade (valorizar 
os direitos humanos, a justiça, a 
igualdade) 

⋅ Respeito 
⋅ Responsabilidade 

⋅ Escuta ativa 
⋅ Observação  
⋅ Atenção 
⋅ Interpretação 
⋅ Análise 
⋅ Relação 
⋅ Interação 
⋅ Assumpção de posições 

etnorelativas 
⋅ Apreciação da diversidade 

cultural e das interações 
interculturais 

⋅ Assumpção e gestão de 
múltiplas perspetivas 

⋅ Adaptação da comunicação 
⋅ Coerência afetiva e cognitiva 
⋅ Autonomia 
⋅ Descentramento 
⋅ Flexibilidade a adaptabilidade 
⋅ Cooperação 
⋅ Resolução de conflitos 

⋅ Autoconhecimento e 
auto-compreensão crítica 

⋅ Conhecimento e 
compreensão crítica do 
Outro (estabelecimento 
de relações de 
semelhança e diferença; 
reconhecimento da 
legitimidade de outras 
culturas e identidades) 

⋅ Conhecimento e 
compreensão crítica da 
linguagem e da 
comunicação (avaliação 
crítica das situações de 
interação) 

⋅ Conhecimento e 
compreensão crítica do 
mundo (combater a 
discriminação e o 
racismo, evitando 
conflitos e 
desentendimentos; 
valorização da 
diversidade cultural; 
construção de relações 
baseadas na confiança e 
no respeito) 

Pretende-se que o formando: 
- Reflita sobre as relações complexas entre 
línguas, culturas, sociedades e indivíduos, 
reconhecendo que não há representante de uma 
cultura nacional uniforme, unívoca e estática 
- Mobilize os conhecimentos adquiridos para 
demonstrar abertura face à diversidade linguística, 
cultural e individual 
- Compreenda e analise o impacto de visões 
preconceituosas, estereotipadas, generalizadas na 
forma de pensar e nos comportamentos dos 
sujeitos 
- Participe em situações de diálogo colaborativo, 
questionando as suas representações, contratando 
perspetivas divergentes e assumindo uma posição 
etnorelativa 
- Manifeste atitudes de compreensão do outro e de 
empatia face ao mesmo, adaptando-se, em termos 
linguísticos e comportamentais, à situação 
interacional 
- Gira adequadamente a interação, resolvendo 
conflitos que tenham como base a ambiguidade, a 
opressão, a discriminação e o racismo 
- Avalie ações e reações (do sujeito e do outro), 
em situações de interação, demonstrando abertura, 
respeito e empatia face à alteridade 
- Desenvolva valores e práticas democráticos e 
humanos 

- Adaptabilidade a 
diferentes 
ambientes, 

sujeitos, formas 
de expressão e 

comportamentos  
 

• Controlo e 
avaliação das 
emoções e dos 

comportamentos  
 

• Adequação 
fundamentada da 

comunicação, 
estabelecendo 

relações 
interpessoais e 
interculturais 

 
• Empenho na 

interação - 
adequação de 

comportamentos 
(ações e reações) 

 
Terceira Etapa de Formação do Modelo de Desenvolvimento da CI mediado pela Literatura 

 

 

 

 

 



Mapa Geral de Atividades - A competência intercultural na formação inicial de professores moçambicanos de língua 
portuguesa: a literatura em língua portuguesa como instrumento de mediação 
 
Indicação das atividades realizadas (julho de 2015 a junho de 2017) 

N.º Atividades Data/Disciplina Tipo de atividade 
(Gómez, 2012) 

Objetivos/Competências Materiais/recursos Instrumentos de 
recolha de dados e 
dados recolhidos 

Referencial de 
formação 
(Pretende-se que o 
formando…) 

I 
D 
R 

1 Questionário 
inicial  
(QI_IMG) 

Agosto 2015 - ML e 
LPB 

Inquiry-based 
approach 

Caracterizar os sujeitos em função de: aspetos 
sociográficos (idade, nacionalidade, sexo, 
naturalidade, orientação religiosa), englobando 
alguns dados dos pais (nacionalidades, habilitações 
literárias e línguas maternas); biografia linguística, 
englobando as línguas que conhecem, as línguas 
com as quais contactam e as suas línguas de 
aprendizagem, assim como, os diferentes contextos 
de contacto, de uso e de aprendizagem. 
Diagnosticar as imagens que os sujeitos partilham 
relativamente a essas línguas e aos povos da 
lusofonia, que servirão de base para a identificação 
de categorias a trabalhar na promoção de dinâmicas 
educativas. 

Questionário Inquérito por 
questionário - dados 
sociográficos, biografia 
linguística, imagens 
das línguas e dos 
povos lusófonos – 92 
questionário de 92 
estudantes 

1. Refira os seus dados 
sociográficos e 
linguísticos e apresente 
as suas imagens das 
línguas e dos povos, de 
modo a posteriormente 
as poder analisar 
criticamente.  
 
 
2. Aprofunde 
conhecimentos sobre as 
noções de língua, 
cultura, identidade, 
diversidade, lusofonia, 
justiça. 
 
 
3. Comunique, de forma 
adequada, as suas 
características 
identitárias (individuais 
e/ou da comunidade). 
 
 
4. Sintetize informações 
de diferentes fontes 
relativas à realidade 
cultural inerente aos 
textos estudados /filmes 
visionados. 
 

I 

2 Narrativas 
(NRT_IMG) 

Agosto 2015 - ML Transactional 
approach 

Descrever as imagens que esses sujeitos partilham 
relativamente aos povos da lusofonia, no sentido de 
identificar categorias a trabalhar na promoção de 
dinâmicas educativas com base nessas imagens. 

Questionário 
(indicações para a 
produção de 
narrativas) 

Narrativas - imagens 
dos povos – 57 textos 
de 57 estudantes I 

3 Conceito de 
Lusofonia 
(LUS1) 

Agosto/Setembro 
2015 - ML 

Inquiry-based 
approach 

Aferir o modo como é problematizado o conceito de 
Lusofonia. 

Ficha de exercícios I 
ML subordinada à 
unidade temática 
“Lusofonia e Mundo 
Lusófono”  

Observação (gravação) 
e exercícios escritos 
(portfólio) - 14 
trabalhos de 57 
estudantes 

I 

4 Um dia em outro 
país…  
(DOP) 

Agosto/Setembro 
2015 - ML 

Content.based 
approach 

Identificar os países que os formandos gostariam de 
visitar , assim como as imagens que partilham 
relativamente a esses países e aos seus povos. 

Ficha de exercícios 
II ML subordinada à 
unidade temática 
“Lusofonia e Mundo 
Lusófono” 

Observação (gravação) 
e Narrativas - imagens 
dos países e dos 
povos - 19 textos de 66 
estudantes 

I 

5 Comentário do 
filme “Língua - 
vidas em 
português” 
(LVP) 

Setembro 2015 - 
ML 

Transactional 
approach 

Descrever as imagens que os formandos partilham 
relativamente à LP e aos falantes desta língua, com 
base na reflexão e discussão realizada em torno do 
filme “Vidas - Línguas em Português”. 

Sem indicação - 
produção livre 
(indicação oral: 
comentário do 
filme). 

Narrativa - comentário 
do filme - 10 textos de 
10 estudantes D 

6 Diferença entre 
textos em LP/VE 
e LP/VB 

Agosto 2015 - LPB Dialogic 
approach 

Descrever as características atribuídas pelos 
formandos a ambas as literaturas, culturas e povos 
(portugueses e brasileiros), com base nas diferenças 

Ficha de exercícios I 
LPB - introdução à 
literatura portuguesa 

Observação (gravação) 
e registo escrito - 12 
trabalhos de 51 

5. Leia criticamente os 
textos literários, 
identificando 

D 
T
L 



(VEB) assinadas entre os textos. e brasileira estudantes sentimentos, 
informações, visões de 
mundo múltiplas. 
 
 
6. Analise criticamente 
as imagens dos povos e 
das línguas veiculadas 
pelos textos literários/ 
comentários / filmes. 
 
 
7. Identifique e analise 
visões preconceituosas, 
estereotipadas, 
generalizadas 
(expressas pelos 
sujeitos e/ou patentes 
nos textos literários). 
 
 
8. Produza textos 
orais/escritos que 
transmitam o 
reconhecimento de 
similaridades e 
diferenças entre 
sujeitos. 
 
 
9. Produza discursos 
estruturados e coesos 
em que assuma uma 
outra perspetiva, uma 
outra identidade, o 
ponto de vista do outro. 

7 Expectativas e 
sua influência 
(CDJ) 

Setembro 2015 - 
LPB 

Trans. 
Approach 

Aferir o modo como as expetativas dos sujeitos 
influenciam a sua visão do mundo e dos outros. 

Ficha de exercícios 
II LPB subordinada 
ao tema 
“Historiografia e 
Prosa Literária” 

Observação (gravação) 
e registo escrito - 19 
trabalhos de 71 
estudantes 

I 
T
L 

8 Definição de 
cultura 
(CUL) 

Setembro 2015 - 
LPB 

Inquiry-based 
approach 

Identificar os elementos integrados na definição de 
cultura dos formandos. 

Sem indicação - 
produção livre 
(indicação oral: 
apresentem de 
forma breve o que é 
para vocês a 
cultura) 

Observação (gravação) 
e registo escrito - 61 
respostas de 61 
estudantes I 

9 Os portugueses 
vistos pelos 
índios 
(PVI) 

Setembro 2015 - 
LPB 

Inquiry-based 
appr. 

Descrever as imagens associadas aos portugueses 
(época colonial), através da assunção por parte dos 
sujeitos de uma “outra identidade”, que lhes permitiu 
não só colocarem-se no lugar do outro, vendo o 
mundo pelos seus olhos, mas, também, a exposição 
de pontos de vista através de outra voz. 

Ficha de exercícios 
III LPB subordinada 
ao tema “O Período 
de formação da 
Literatura Brasileira” 

Observação (gravação) 
e registo escrito 
(narrativas) - 40 textos 
de 78 estudantes 

I 
T
L 

10 Confronto entre 
culturas - Textos 
A Escrava Isaura 
e Helena 
(EIH) 

Outubro 2015 - LPB Dialogic 
approach 

Descrever o modo como sujeitos interpretam as 
diferentes visões do mundo, analisando como se 
posicionam relativamente à escravatura, quais os 
elementos com os quais se identificam e dos quais 
se distanciam, identificando a sua posição 
relativamente à “cor da pele”, aos preconceitos e 
estereótipos, ao racismo e à xenofobia. 

Ficha de exercícios 
IV LPB subordinada 
ao tema “O 
Romantismo em 
Portugal e no Brasil” 

Observação (gravação) 
e registo escrito - 9 
trabalhos de 68 
estudantes 

D 
T
L 

11 Violência 
doméstica e 
relações 
familiares - 
Textos A 
Cartomante e O 
Marido (CTM) 

Outubro 2015 - LPB Transactional 
approach 

Descrever o modo como é encarada a violência 
doméstica pelos formandos, através da exploração 
de questões de género, e identificar relações de 
semelhança e de diferença entre as visões de 
mundo apresentadas nos textos e pelos sujeitos face 
à comunidade em que residem. 

Ficha de exercícios 
V LPB subordinada 
ao tema “Realismo e 
Época 
Contemporânea” 

Observação (gravação) 
e registo escrito - 12 
trabalhos de 75 
estudantes 

D 
T
L 

12 Excerto de 
Testes (Justiça) 
(CAM) 

Outubro 2015 - LPB Transactional 
approach 

Aferir o modo como os sujeitos se posicionam face 
ao conceito de justiça. 

Teste LPB (excerto) 
- Justiça do mundo 

Observação (gravação 
de aulas sobre os 
poemas de Camões) + 
Teste - Registo escrito 
- 75 respostas de 75 
estudantes 

10. Construa percursos 
de leitura autónomos, 
mobilizando estratégias 
de compreensão 
oral/escrita, que 
permitam a tomada de 

D
 
T
L 



13 Excerto de 
Testes 
(Lusofonia e LP) 
(LUS2) 

Outubro 2015 - ML  Inquiry-based 
approach 

Identificar relações de identificação / afastamento 
com o termo lusofonia. 
Descrever imagens partilhadas pelos formandos 
relativamente à LP. 

Teste ML (excertos) 
- LP e Lusofonia 

Teste - Registo escrito 
– 66 respostas de 66 
estudantes 

consciência do valor do 
seu património 
linguístico-cultural e que 
façam evoluir as 
representações sobre 
as línguas e os povos. 
 
11. Assuma perspetivas 
etnorelativas, 
demonstrando uma 
maior disponibilidade 
face à alteridade. 
 
12. Mobilize os 
conhecimentos 
adquiridos para a 
interpretação e 
compreensão dos textos 
literários. 
 
13. Identifique e analise 
visões preconceituosas, 
estereotipadas, 
generalizadas patentes 
nos textos literários, 
compreendendo o seu 
impacto na forma de 
pensar e nos 
comportamentos dos 
sujeitos. 
 
14. Leia criticamente os 
textos literários, 
relacionando, 
comparando e 
contrastando a sua 
identidade (e cultura) 
com a do outro. 

R 

14 Contexto 
moçambicano 
(papel da 
mulher) - 
Campos de 
Oliveira “A uma 
virgem” (A1V) 

Março 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias. 
Descrição das imagens partilhadas pelos sujeitos 
relativamente à mulher e ao seu papel social. 

Ficha de exercícios I 
LAI - Mulher 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) - 
17 trabalhos de 68 
estudantes 

D 
T
L 

15 Contexto 
moçambicano 
(aspetos 
culturais / 
profissão) - 
Campos de 
Oliveira 
“Pescador de 
Moçambique” 
(PDM) 

Março 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias. 
Descrição dos comentários partilhadas pelos sujeitos 
relativamente à profissão do pescador, à morte e ao 
poder das palavras. 

Ficha de exercícios 
II LAI - Profissão 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) - 
17 trabalhos de 66 
estudantes D 

T
L 

16 Contexto 
moçambicano 
(aspectos 
culturais) época 
colonial / atual - 
Rui de Noronha 
“Carregadores” 
(CRG) 

Março 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias. 
Descrever a relação estabelecida pelos formandos 
entre a época colonial e a atualidade. 

Ficha de exercícios 
III LAI - 
Carregadores 
(confronto entre 
épocas) 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) - 
6 trabalhos de 27 
estudantes R 

T
L 

17 Contexto 
moçambicano 
(aspectos 
culturais) - Rui 
de Noronha 
“Surge et 
ambula” (SEA) 

Março 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias. 
Aferir a relação estabelecida pelos formandos face à 
dicotomia ser africano/ ser europeu. 

Ficha de exercícios 
IV LAI - Surge et 
ambula (ser africano 
/ ser europeu) 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) - 
8 trabalhos de 34 
estudantes 

I 
T
L 

18 Contexto 
moçambicano 
(aspectos 
culturais) vida 
ideal - Rui de 
Noronha “Viver” 
(VIV) 

Março 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias. 
Aferir as componentes da vida ideal dos sujeitos e a 
elas subjacente os seus valores, crenças e desejos. 

Ficha de exercícios 
V LAI - Viver (vida 
ideal) 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) - 
4 trabalhos de 15 
estudantes 

15. Produza textos 
críticos orais/escritos 
que transmitam 
interpretações 
alternativas dos textos 
literários, adotando 
múltiplas perspetivas. 

I 
T
L 



19 Contexto moç. 
(aspectos 
culturais) papel 
do pai - Rui de 
Noronha 
“Quenguelequez
e” (QGQ) 

Março 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias. 
Descrever as funções atribuídas ao pai pelos 
formandos, analisando, também, as possíveis 
diferenças e semelhanças estabelecidas com os pais 
de outras nacionalidade e/ou regiões. 

Ficha de exercícios 
VI LAI - 
Quenguelequeze 
(papel do pai) 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) - 
13 trabalhos de 55 
estudantes 

 
16. Questione as suas 
próprias 
representações, 
tomando consciência de 
preconceitos 
introduzidos pela 
adopção de uma 
posição etnocêntrica. 
 
17. Reflita sobre as 
relações complexas 
entre línguas, culturas, 
sociedades e 
indivíduos, 
reconhecendo que não 
há representante de 
uma cultura nacional 
uniforme, unívoca e 
estática. 
 
18. Comunique de 
forma adequada e lide 
com os problemas que 
surjam da comunicação 
com os seus pares, 
reformulando, 
clarificando, explicando 
e exemplificando. 

D 
T
L 

20 Nossa voz 
(desejos, 
expetativas, 
mundividências) 
- Noémia de 
Sousa (VOZ) 

Abril 2016 - LAI Inquiry-based 
appr. 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias. 
Descrever o que é expresso pela voz dos sujeitos na 
atualidade, identificando valores, crenças, desejos, 
reivindicações. 

Ficha de exercícios 
VII LAI - Nossa voz 

Observação (gravação) 
+ 
Registo escrito da 
última indicação (TG) - 
32 trabalhos de 59 
estudantes 

I 
T
L 

21 Mulher 
moçambicana - 
Poema Negra de 
Noémia de 
Sousa (NGR) 

Abril 2016 - LAI Inquiry-based 
appr. 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias. 
Descrição das imagens partilhadas pelos sujeitos 
relativamente à mulher e ao seu papel social. 

Ficha de exercícios 
VIII LAI - Negra 
(mulher) 

Observação (gravação) 
+ 
Registo escrito (TG) - 
43 trabalhos de 68 
estudantes 

D 
T
L 

22 Os meus sonhos 
(desejos, 
expetativas, 
mundividências) 
(MAG) 

Abril 2016 - LAI Inquiry-based 
appr. 

Identificar e descrever as componentes inerentes 
aos sonhos/desejos dos sujeitos. 

Ficha de exercícios 
IX LAI - Magaíça 
(sonhos) 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TI) - 
58 textos de 58 
estudantes 

I 
T
L 

23 Conto Godido de 
João Dias 
(GOD) 

Abril 2016 - LAI Transactional 
appr. 

Descrever as imagens partilhadas pelos formandos 
relativamente à época colonial e o modo como 
relacionam a época colonial e a atualidade. 
(Final do conto - Imagens dos povos). 

Ficha de exercícios 
X LAI - Godido (final 
do conto) 

Observação (gravação) 
+ Registo escrito (TG) - 
17 trabalhos de 62 
estudantes 

R 
T
L 

24 Encontro entre 
culturas, 
sujeitos… - 
Dramatização 
(Godido de João 
Dias) (DGD) 

Abril 2016 - LAI Transactional 
appr. 

Identificar e descrever as imagens partilhadas pelos 
sujeitos relativamente às suas visões do mundo face 
a duas épocas distintas: a época colonial e a 
atualidade. 

Ficha de exercícios 
X LAI - Godido 
(dramatização) 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) - 
10 dramatizações de 
43 estudantes 

19. Mobilize os 
conhecimentos 
adquiridos para 
demonstrar abertura 
face à diversidade 
linguística, cultural e 
individual. 
 
20. Participe em 
situações de diálogo 
colaborativo, 
questionando as suas 
representações, 
adoptando perspetivas 
divergentes e 
assumindo uma posição 
etnorelativa. 
 
 

R 
T
L 

25 Comentário da 
citação de 
Maalouf (“já não 
há estr.” (MLF) 

Maio 2016 - LAI Transactional 
appr. 

Identificar e descrever as imagens partilhadas pelos 
sujeitos relativamente às suas visões do mundo face 
a duas épocas distintas: o passado e a atualidade. 

Ficha de expressão 
escrita XI LAI - 
Maalouf (modo de 
ver os outros) 

Registo escrito (TI) - 64 
trabalhos de 64 
estudantes D 

26 Marcas 
identitárias e 
culturais - 
poemas de 
Craveirinha 
(“Fábula”) (FAB) 

Maio 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias (hábitos, 
costumes, valores e desejos). 
Aferir o modo como os sujeitos exploram as noções 
de: partilha e solidariedade. 

Ficha de exercícios 
XII LAI - Craveirinha 
(hábitos e 
costumes) 
 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) – 
1 trabalho de 5 
estudantes 

D 
T
L 

27 Marcas identit. e Maio 2016 - LAI Dialogic Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos Ficha de exercícios Observação (gravação) D 



culturais - 
poemas de 
Craveirinha 
(“Ninguém”) 
(NGM) 

approach se identificam - marcas identitárias (hábitos, 
costumes, valores e desejos) – refeições. 
 

XII LAI - Craveirinha 
(hábitos e 
costumes) 
 

e registo escrito (TG) – 
1 trabalho de 6 
estudantes 

21. Manifeste atitudes 
de compreensão do 
outro e de empatia face 
ao mesmo, adaptando-
se, em termos 
linguísticos e 
comportamentais, à 
situação interacional. 
 
 
22. Gira 
adequadamente a 
interação, resolvendo 
conflitos que tenham 
como base a 
ambiguidade, a 
opressão, a 
discriminação e o 
racismo. 

T
L 

28 Marcas 
identitárias e 
culturais - 
poemas de 
Craveirinha 
(“Manifesto”) 
(MAN) 

Maio 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias: manifesto. 
 

Ficha de exercícios 
XII LAI - Craveirinha 
(hábitos e 
costumes) 
 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) – 
1 trabalho de 6 
estudantes 

I 
T
L 

29 Marcas 
identitárias e 
culturais - 
poemas de 
Craveirinha 
(“Hino à minha 
terra”) (HIN) 

Maio 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias: celebração. 
 

Ficha de exercícios 
XII LAI - Craveirinha 
(hábitos e 
costumes) 
 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) – 
1 trabalho de 6 
estudantes 

I 
T
L 

30 Marcas 
identitárias e 
culturais - 
poemas de 
Craveirinha 
(“Cela 1”) (CL1) 

Maio 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam: liberdade. 
 

Ficha de exercícios 
XII LAI - Craveirinha 
(hábitos e 
costumes) 
 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) – 
2 trabalhos de 7 
estudantes 

 
23. Avalie ações e 
reações (do sujeito e do 
outro), em situações de 
interação, 
demonstrando abertura, 
respeito e empatia face 
à alteridade. 
 
 
24. Desenvolva valores 
e práticas democráticos 
e humanos. 

D 
T
L 

31 Marcas 
identitárias e 
culturais - 
poemas de 
Craveirinha 
(“Xigubo”) (XGB) 

Maio 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam: danças. 
 

Ficha de exercícios 
XII LAI - Craveirinha 
(hábitos e 
costumes) 
 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) – 
1 trabalho de 8 
estudantes 

D 
T
L 

32 Marcas 
identitárias e 
culturais - 
poemas de 
Craveirinha 
(“África) (AFR) 

Maio 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam: etnocentrismo (África). 
 

Ficha de exercícios 
XII LAI - Craveirinha 
(hábitos e 
costumes) 
 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) – 
1 trabalho de 7 
estudantes 

R 
T
L 

33 Marcas iden. e 
culturais - 
poemas de 
Craveirinha 
(“Grito Negro”) 
(GNG) 

Maio 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam: conflitos no mundo. 
Descrever as imagens partilhadas pelos sujeitos 
relativamente à situação económica, cultural e social 
mundial. 

Ficha de exercícios 
XII LAI - Craveirinha 
(hábitos e 
costumes) 
 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) – 
1 trabalho de 6 
estudantes 

R 
T
L 

34 Marcas 
identitárias e 

Maio 2016 - LAI Dialogic 
approach 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam: marcas identitárias. 

Ficha de exercícios 
XII LAI - Craveirinha 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) – 

I 
T



culturais - 
poemas de 
Craveirinha 
(“Ao meu belo 
pai ex-
emigrante”) (PAI) 

 (hábitos e 
costumes) 
 

1 trabalho de 9 
estudantes 

L 

35 Quero ser…  
(QRS) 

Maio 2016 - LAI Transactional 
appr. 

Identificar e descrever as componentes inerentes 
aos projetos futuros/desejos dos sujeitos. 

Ficha de exercícios 
XII LAI - Craveirinha 
(quero ser) 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TI) - 
15 trabalhos de 20 
estudantes  

I 
T
L 

36 Documentário “E 
se fosse 
consigo” - 
Racismo  
(SIC) 

Maio 2016 - LAI Transactional 
appr. 

Aferir o modo como é problematizada pelos 
formandos a noção de racismo, e quais os 
sentimentos, valores, informações expressos por 
esses sujeitos. 

Documentário “E se 
fosse consigo - 
racismo” 

Observação (gravação)  

R 

37 Estereótipos e 
Preconceitos / 
Etnocentrismo 
(ETP) 

Maio 2016 - LAI Inquiry-based 
approach 

Descrever as imagens que os sujeitos partilham 
relativamente a países e povos de língua 
portuguesa, e aos povos moçambicanos (diferentes 
etnias). 
Aferir o modo como os sujeitos exploram as noções 
de estereótipos, preconceitos e etnocentrismo. 

Ficha de exercícios 
XIII LAI - 
Estereótipos e 
preconceitos 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) - 
13 trabalhos de 60 
estudantes R 

38 Final do conto 
Dina de 
Honwana 
(encontro entre 
culturas e 
confronto entre 
épocas) (DNA) 

Maio 2016 - LAI Transactional 
approach 

Descrever as imagens partilhadas pelos formandos 
relativamente à época colonial e ao modo como 
relacionam a época colonial e a atualidade 
(confronto entre culturas e entre épocas). 

Ficha de exercícios 
XIV LAI - Honwana 
(final conto Dina) 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TG) - 
13 trabalhos de 26 
estudantes 

R 
T
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39 Identidade 
(IDT) 

Maio 2016 - LAI Transactional 
approach 

Identificar os valores, hábitos, costumes e crenças 
com que os sujeitos se identificam - marcas 
identitárias. 

Ficha de exercícios 
XV LAI - Knopfli 
(identidade) 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TI) - 
56 trabalhos de 58 
estudantes 

I 
T
L 

40 Crenças 
(CRÇ) 

Maio 2016 - LAI  Transactional 
appr. 

Identificar as crenças com que os sujeitos se 
identificam - marcas identitárias. 

Ficha de exercícios 
XVI LAI - Knopfli 
(crenças) 

Observação (gravação) 
e registo escrito (TI) - 
55 trabalhos de 57 
estudantes 

I 
T
L 

41 Mia Couto - nova 
atitude 
(MIA) 

Maio/Junho 2016 - 
LAI 

Dialogic 
approach 

Aferir as opiniões dos formandos sobre a 
necessidade de adoptar uma nova atitude, que 
implica uma atitude pro-ativa e o abandono de 
preconceitos e estereótipos.  

Ficha de exercícios 
XVII LAI - Mia Couto 
(nova atitude) 

Observação (gravação) I 
T
L 

42 TT – 
Planificação 
Igualdade 
Género (PIG) 

Agosto 2016 - TT Content-based 
approach 

Aferir o modo como os sujeitos planificam uma aula 
de língua portuguesa, abordando a questão do 
género, e a capacidade de integrarem conteúdos 
linguísticos e culturais. 

Planificação – 
Igualdade de 
Género 

Observação (gravação) 
e 16 planificações de 
43 estudantes 

 
R 



43 TT – Ética, 
diversidade e 
inclusão 
(EDI) 

Setembro 2016 - TT  Inquiry-based 
appr. 

Aferir o modo como os conceitos de ética, 
diversidade e inclusão foram explorados, assim 
como esses conceitos foram relacionados com o 
contextos moçambicano. 

Ética, diversidade e 
inclusão 

Observação (gravação) 
e 27 trabalhos de 40 
estudantes D 

44 TT – 
Dramatização 
(EEC) 

Outubro 2016 - TT Transactional 
appr. 

Identificar as diferentes culturas dramatizadas pelos 
sujeitos, realçando as temáticas destacadas. 

Dramatização – 
Encontro entre 
culturas 

Observação (gravação) 
e 11 trabalhos de 46 
estudantes 

R 

45 Maia Ferreira – 
Minha Terra 
(NTR) 

Fevereiro 2017 - 
LAII 

Inquiry-based 
appr. 

Aferir o modo como os sujeito se posicionam sobre a 
sua terra e a terra do outro, analisando a adopção de 
perspetivas etnocêntricas ou etnorelativas, assim 
como a capacidade crítica relativamente aos 
aspectos positivos e negativos de ambas as terras. 

Guião de Leitura I – 
LAII (Minha 
Terra/Outra Terra) 

Observação (gravação) 
e 61 trabalhos de 61 
estudantes 

R 
T
L 

46 Jorge Barbosa – 
Viagens 
(VGS) 

Fevereiro 2017 - 
LAII 

Transactional 
appr. 

Identificar as experiências de contacto com outros 
povos e culturas dos formandos, assim como os 
países que gostariam de visitar e as possíveis 
imagens que lhes são atribuídas. 

Guião de Leitura II – 
LAII (Viagens) 

Observação (gravação) 
e 59 trabalhos de 59 
estudantes 

I 
T
L 

47 Jorge Barbosa – 
Sentir-se preso 
(PRI) 

Fevereiro 2017 - 
LAII 

Transactional 
appr. 

Aferir a capacidade de os formandos se identificarem 
com a “sensação metafórica de estar preso” e 
analisar os episódios que descrevem. 

Guião de Leitura II – 
LAII (Sentir-se 
preso) 

Observação (gravação) 
e 3 trabalhos de 3 
estudantes 

I 
T
L 

48 Costa Alegre – 
Irmandade 
(P1L) 

Março 2017 - LAII Dialogic 
approach 

Descrever o modo como o sentimento de irmandade 
é referido (a que nível? Global? Continental? 
Regional?) e identificar o modo como são 
caracterizados os habitantes do seu país. 

Guião de Leitura III 
– LAII (Irmandade) 

Observação (gravação) 
e 29 trabalhos de 67 
estudantes 

D 
T
L 

49 Castro 
Soromenho – 
Sociedade 
colonial e atual 
(TMT) 

Março 2017 - LAII Dialogic 
approach 

Identificar e descrever as imagens partilhadas pelos 
sujeitos relativamente às suas visões do mundo face 
a duas épocas distintas: a época colonial e a 
atualidade. 

Guião de Leitura VI 
– LAII (Terrra Morta) 

Observação (gravação) 
e 15 trabalhos de 57 
estudantes 

 
R 
T
L 

50 Tenreiro – 
Identidade 
(MES) 

Abril 2017 - LAII Trans.approach Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias. 
 

Guião de Leitura V – 
LAII (Identidade) 

Observação (gravação) 
e 15 trabalhos de 70 
estudantes 

I 
T
L 

51 Tenreiro – Jogo 
V/F 
(JVF) 

Abril 2017 - LAII Transactional 
appr. 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam - marcas identitárias e o modo como o 
grupo turma se posicionam (destacando a posição 
da maioria dos formandos). 
 

Guião de Leitura V – 
LAII (Jogo VF) 

Gravação de aulas 
R 
T
L 

52 Baltasar Lopes –
Final da obra 
Chiquinho e 
USA/Intercult. 
(CHI) 

Abril 2017 - LAII Dialogic 
approach 

Descrever as imagens partilhadas pelos formandos 
relativamente ao modo como relacionam a época 
colonial, e especificamente sobre as imagens 
associadas aos EUA. 
Descrever as imagens partilhadas pelos sujeitos 
relativamente à situação económica, cultural e social 
mundial. 

Guião de Leitura VII 
– LAII (EUA) 

Observação (gravação) 
e 44 trabalhos de 47 
estudantes R 

T
L 



53 Marcelo Veiga – 
Esterótipos 
(MVG) 

Abril 2017 - LAII Inquiry-based 
appr. 

Aferir o modo como os sujeitos exploram as noções 
de estereótipos, preconceitos e etnocentrismo. 

Guião de Leitura X – 
LAII (Estereótipos) 

Gravação de aulas D 
T
L 

54 Espírito Santo – 
Atitudes 
humanitárias 
(AES) 

Maio 2017 - LAII Inquiry-based 
appr. 

Descrever o modo como são encaradas as “atitudes 
humanitárias” e com que aspectos da suas vidas 
elas são identificadas. 

Guião de Leitura XII 
– LAII (Atitudes 
humanitárias) 

Gravação de aulas D 
T
L 

55 Agostinho Neto – 
Civilização 
africana 
(CAF) 

Maio 2017 - LAII Dialogic 
approach 

Descrever o modo como foi produzido o texto 
conjunto (de toda a turma) relativo à noção de 
“civilização africana”, identificando perspetivas 
contraditórias, caraterísticas identitiárias e ideais. 

Guião de Leitura XIII 
– LAII (Civilização 
Africana) 

Observação (gravação) 
e 1 trabalho de 59 
estudantes 

 D 
T
L 

56 Luandino Vieira 
– Literatura 
colonial 
(EGO) 

Maio 2017 - LAII Inquiry-based 
appr. 

Aferir o papel atribuído pelos formandos à literatura 
colonial enquanto forma de rebelião ao sistema 
colonial, identificando possíveis posturas críticas 
face ao sistema colonial. 

Guião de Leitura 
XIV – LAII 
(Rebelião) 

Gravação de aulas D 
T
L 

57 Agualusa – ritos 
de iniciação 
(RIT) 

Maio 2017 - LAII Transactional 
appr. 

Identificar os aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam – ritos de iniciação. 
 

Guião de Leitura XV 
– LAII (Ritos) 

Observação (gravação) 
e 14 trabalhos de 48 
estudantes 

I 
T
L 

58 Agualusa – Prof. 
Intercultural 
(PRINT) 

Maio 2017 - LAII Dialogic 
approach 

Aferir o modo como os sujeitos caracterizam os 
“deveres” do professor intercultural e identificar o tipo 
de atividades sugeridas para dinamizar nas aulas de 
língua portuguesa. 

Guião de Leitura 
XVI – LAII  

Observação (gravação) 
e 9 trabalhos de 37 
estudantes 

R 
T
L 

59 Agualusa – 
Estranho em 
Goa (Visita 
elemento CPLP) 
(RCE) 
 

Junho 2017 - LAII Dialogic 
approach 

Identificar os desejos, as expetativas e os receios 
subjacentes à receção de um cidadão da CPLP em 
suas casas, assim como o tipo de atividades 
previstas durante a sua estadia. Identificar possíveis 
preconceitos e estereótipos, marcas identitárias, 
conhecimento sobre a cultura do outro. Analisar a 
adoção de perspetivas etnocêntricas e/ou 
etnorelativas. 

Guião de Leitura 
XVII – LAII (Visita 
CPLP) 

Observação (gravação) 
e 18 trabalhos de 67 
estudantes R 

T
L 

60 Sessões de 
focus group 
(FG) 

Outubro 2017 
(extra-curricular) 

Inquiry-based 
appr. 

Permitir que os formandos possam avaliar o 
programa de formação com vista ao 
desenvolvimento da competência intercultural com a 
mediação da literatura, incluindo uma avaliação das 
atividades implementadas dentro desse programa; 
permitir o esclarecimento de alguns aspetos 
inerentes aos dados recolhidos através de outras 
técnicas e outros instrumentos de recolha de dados, 
aplicados durante a duração do programa de 
formação; permitir que os formandos avaliem o 
impacto e os efeitos da implementação do programa 
de formação; gerar novos conhecimentos que, 
através de uma discussão aprofundada e 
ponderada, possam complementar as informações 
recolhidas com recurso a outros instrumentos de 

PPT Focus Group Gravação das sessões 
(2 grupos focais – 17 
estudantes) 

25. Esclareçam aspetos 
inerentes aos dados 
recolhidos através de 
outros instrumentos e 
complementem os 
dados recolhidos por 
esses instrumentos. 
26. Avaliem o programa 
de formação, referindo 
as suas percepções e 
opiniões sobre as 
atividades , assim como 
o impacto e efeitos do 
programa, podendo 
apresentar propostas de 

 



recolha de dados; permitir que os formandos 
sugiram propostas de melhoria ou recomendações, 
quer relativamente ao programa, quer face às 
atividades desenvolvidas, quer, ainda, quanto ao 
modo como foi implementado, podendo determinar-
se novas prioridades e orientações. 

melhoria e/ou 
recomendações.  
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Divisão das Atividades por Macro-categorias - A competência intercultural na formação inicial de professores  
moçambicanos de língua portuguesa: a l i teratura lusófona como instrumento de mediação  
 

Textos indutores  
(textes inducteurs, textes-pretéxtes - Abdallah-Pretceil le, 2010) 

Outras at iv idades de apoio 

Identidade Discurso Relação Identidade Discurso Relação 
7. Expetativas (P. da 
Crónica de D. João I)  

6. Diferenças entre textos 
LP /VE e LP/VB (v. excert.)  

16. Época colonial/ atualidade 
(“Carregadores”) 

1. Questionário inicial 
(imagens) 

5. Com. do filme “Língua - 
vidas em português” 

13. Lusofonia 

9. Os portugueses vistos 
pelos índios (Carta do 
Achamento do Brasil)  

10. Confronto entre culturas 
(Escrava Isaura e Helena)  

23. Final do conto (Godido) 2. Narrativas (imagens) 25. “Já não há estrangeiros” 36. “E se fosse consigo…” 
(documentário SIC notícias “E se 
fosse consigo”) 

17. Aspetos culturais 
(“Surge et ambula”)  

11. Violência dom. e rel. 
famil. (A Carto. e O marido)  

24. Encontro entre culturas - 
dramatização (Godido) 

3. Conceito de lusofonia 43. Ética, diversidade e 
inclusão 

37. Estereótipos e preconceitos 

18. Vida ideal (“Viver”) 12. Justiça (“Ao desc. do 
Mundo”)  

32. África (“África”) 4. Um dia em outro país…  42. Planificação de aula (género) 

20. Voz: desejos, 
expetativas … (“Nossa voz”)  

14. Papel da mulher (“A uma 
virgem”)  

33. Conflitos (“Grito negro”) 8. Definição pessoal de 
cultura 

44. Dramatização “Encontro 
entre culturas” 

22. Os meus sonhos 
(“Magaíça”)  

15. Asp. cult.-profissão 
(“Pesc. de Moçambique”)  

38. Confronto entre épocas 
(Dina) 

 60. Focus group 

28. Marcas identitárias - 
Manifesto (“Manifesto”)  

19. Papel do pai 
(“Quengueleq.”)  

45. Minha terra (“À minha terra”)  

29. Identif. - celebração 
(“Hino à minha terra”)  

21. Mulher moçambicana 
(“Negra”)  

49. Sociedades colonial e atual 
(“Terra Morta”) 

34. Marcas identitárias - 
família (“Ao meu belo pai 
ex-emigrante”)  

26. Marcas identitárias e 
culturais - hábitos (“Fábula”)  

51. Jogo V/F (“Canção do 
Mestiço”) 

35. Projetos e desejos – 
quero ser… (“Quero ser…)  

27. Marcas ident. e culturais 
- refeições (“Ninguém”)  

52. Final do Conto (Chiquinho) 

39. Identidade 
(“Naturalidade”) 

30. Liberdade (“Cela 1”)  58. Professor Intercultural 
(Filosofia de Elevador) 

40. Crenças (“Curandeiro”)  31. Danças (“Xigubo”) 59. Visita CPLP (Um estranho 
em Goa) 

41. Nova atitude (“Sete 
sapatos sujos”)  

48. Irmandade (“Para um 
leque”)  

 

46. Viagens (“Viagens”)  53. Estereótipos (“Nova lira”, 
“África não é”, “Sou preto”)  

47. Prisão (“Prisão”) 54. Atitudes humanitárias 
(“Em torno da minha baía”)  

50. Identidade II (“Canção 
do mestiço”)  

55. Civilização Africana 
(“Civização Ocidental”)  

57. Ritos de iniciação (Rio 
Negro)  

56. Literatura colonial 
(Estória da galinha e do ovo) 

17 17 12 2/3 3 5/1  
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Códigos das Atividades 

Atividades Tipo de 
material Disciplina Atividade N.º textos Código final 

1. Questionário 
inicial (imagens) 

QI 
(questionário) 

ML (Mundo 
Lusófono) 

IMG (imagens) 1 a 92 QI/M/LIMG/1… 

2. Narrativas 
(imagens) 

NRT 
(narrativas) 

ML IMG 1 a 57 NRT/ML/IMG/1… 

3. Conceito de 
lusofonia 

PRT (portfólio) ML LUS1  1 a 14 PRT/ML/LUS1/1… 
GV 
(gravações) 

ML LUS1  PI (por 
intervenientes) 

GV/ML/LUS1/A… 

4. Um dia em outro 
país… 

PRT ML DOP  1 a 19 PRT/ML/DOP/1… 
GV ML DOP  PI GV/ML/DOP/ A… 

5. Comentário do 
filme “Língua - 
vidas em 
português” 

PRT ML LVP 1 a 10 PRT/ML/LVP/1… 

6. Diferenças entre 
textos LP /VE e 
LP/VB (vários 
excertos) 

PRT LPB 
(Literatura 
Portuguesa 
e Brasileira) 

VEB 1 a 12 PRT/LPB/VEB/1… 

GV LPB VEB  PI GV/LPB/VEB/ A… 
7. Expetativas e 
suas influência 
(Prólogo da 
Crónica de D. João 
I) 

PRT LPB CDJ 1 a 19 PRT/LPB/CDJ/1… 
GV LPB CDJ P GV/LPB/CDJ/ A… 

8. Definição 
pessoal de cultura 

PRT LPB CUL  1 a 61 PRT/LPB/CUL/1… 

9. Os portugueses 
vistos pelos índios 
(Carta do 
Achamento do 
Brasil) 

PRT LPB PVI  1 a 40 PRT/LPB/PVI/1… 
GV LPB PVI PI GV/LPB/PVI/ A… 

10. Confronto 
entre culturas 
(Escrava Isaura e 
Helena) 

PRT LPB EIH 1 a 9 PRT/LPB/EIH/1… 
GV LPB EIH PI GV/LPB/EIH/ A… 

11. Violência 
doméstica e 
relações familiares 
(A Cartomante e O 
marido) 

PRT LPB CTM  1 a 12 PRT/LPB/CTM/1… 
GV LPB CTM  PI GV/LPB/CTM/ A… 

12. Justiça (“Ao 
desconcerto do 
Mundo”) 

PRT LPB CAM  1 a 75 PRT/LPB/CAM/1… 
GV LPB CAM  PI GV/LPB/CAM/ A… 

13. Lusofonia e LP PRT ML LUS2  1 a 66 PRT/ML/LUS2/1… 
14. Papel da 
mulher (“A uma 
virgem”) 

PRT LAI 
(Literaturas 
Africanas I) 

A1V 1 a 17 PRT/LAI/A1V/1… 

GV LAI A1V PI GV/LAI/A1V/ A… 
15. Aspetos 
culturais - 
profissão 
(“Pescador de 
Moçambique”) 

PRT LAI PDM  1 a 17 PRT/LAI/PDM/1… 
GV LAI PDM  PI GV/LAI/PDM/ A… 

16. Época colonial 
/ atualidade 
(“Carregadores”) 

PRT LAI CRG  1 a 6 PRT/LAI/CRG/1… 
GV LAI CRG PI GV/LAI/CRG/ A… 

17. Aspetos 
culturais (“Surge 
et ambula”) 

PRT LAI SEA 1 a 8 PRT/LAI/SEA/1… 
GV LAI SEA PI GV/LAI/SEA/ A… 

18. Vida ideal 
(“Viver”) 

PRT LAI VIV 1 a 4 PRT/LAI/VIV/1… 
GV LAI VIV PI GV/LAI/VIV/ A… 

19. Papel do pai 
(“Quengueleque-
ze”) 

PRT LAI QGQ  1 a 13 PRT/LAI/QGQ/1… 
GV LAI QGQ  PI GV/LAI/QGQ/ A… 

20. Voz: desejos, 
expectativas e 
mundividências 
(“Nossa voz”) 

PRT LAI VOZ  1 a 32 PRT/LAI/VOZ/1… 
GV LAI VOZ PI GV/LAI/VOZ/ A… 

21. Mulher PRT LAI NGR  1 a 43 PRT/LAI/NGR/1… 
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moçambicana 
(“Negra”) 

GV LAI NGR  PI GV/LAI/NGR/ A… 

22. Os meus 
sonhos 
(“Magaíça”) 

PRT LAI MAG 1 a 58 PRT/LAI/MAG/1… 
GV LAI MAG PI GV/LAI/MAG/ A… 

23. Final do conto 
(Godido) 

PRT LAI GOD  1 a 17 PRT/LAI/GOD/1… 
GV LAI GOD  PI GV/LAI/GOD/ A… 

24. Encontro entre 
culturas - 
dramatização 
(Godido) 

PRT LAI DGD  1 a 10 PRT/LAI/DGD/1… 
GV LAI DGD PI GV/LAI/DGD/ A… 

25. “Já não há 
estrangeiros…” 

PRT LAI MLF 1 a 64 PRT/LAI/MLF/1… 

26. Marcas 
identitiárias e 
culturais - hábitos 
(“Fábula”) 

PRT LAI FAB  1 PRT/LAI/FAB/1… 
GV LAI FAB  PI GV/LAI/FAB/ A… 

27. Marcas 
identitiárias e 
culturais – 
refeições 
(“Ninguém”) 

PRT 
 

LAI NGM  1 PRT/LAI/NGM/1 

GV LAI NGM  PI GV/LAI/NGM/ A… 

28. Marcas 
identitiárias - 
Manifesto 
(“Manifesto”) 

PRT LAI MAN  1 PRT/LAI/MAN/1 
GV LAI MAN  PI GV/LAI/MAN/ A… 

29. Celebração 
(“Hino à minha 
terra”) 

PRT LAI HIN  1 PRT/LAI/HIN/1 
GV LAI HIN  PI GV/LAI/HIN/ A… 

30. Liberdade 
(“Cela 1”) 

PRT LAI CL1  1 e 2 PRT/LAI/CL1/… 
GV LAI CL1  PI GV/LAI/CL1/ A… 

31. Danças 
(“Xigubo”) 

PRT LAI XGB  1 PRT/LAI/XGB/1 
GV LAI XGB  PI GV/LAI/XGB/ A… 

32. África 
(“África”) 

PRT LAI AFR  1 PRT/LAI/AFR/1 
GV LAI AFR  PI GV/LAI/AFR/ A… 

33. Conflitos 
(“Grito negro”) 

PRT LAI GNG  1 PRT/LAI/GNG/1… 
GV LAI GNG  PI GV/LAI/GNG/ A… 

34. Marcas 
identitárias - 
família (“Ao meu 
belo pai ex-
emigrante”) 

PRT LAI PAI  1 PRT/LAI/PAI/1 
GV LAI PAI  PI GV/LAI/PAI/ A… 

35. Projetos e 
desejos – quero 
ser… (“Quero 
ser…”) 

PRT LAI QRS  1 a 15 PRT/LAI/QRS/1… 
GV LAI QRS  PI GV/LAI/QRS/ A… 

36. “E se fosse 
consigo…” 
(documentário SIC 
notícias “E se 
fosse consigo”) 

GV LAI SIC PI GV/LAI/SIC/ A… 

37. Estereótipos e 
preconceitos 

PRT LAI ETP  1 a 13 PRT/LAI/ETP/1… 
GV LAI ETP  PI GV/LAI/ETP/ A… 

38. Confronto 
entre épocas 
(Dina) 

PRT LAI DNA  1 a 13 PRT/LAI/DNA/1… 
GV LAI DNA  PI GV/LAI/DNA/ A… 

39. Identidade 
(“Naturalidade”) 

PRT LAI IDT  1 a 56 PRT/LAI/IDT/1… 
GV LAI IDT  PI GV/LAI/IDT/ A… 

40. Crenças 
(“Curandeiro”) 

PRT LAI CRÇ  1 a 55 PRT/LAI/CRÇ/1… 
GV LAI CRÇ  PI GV/LAI/CRÇ/ A… 

41. Nova atitude 
(“Sete sapatos 
sujos”) 

GV LAI MIA PI GV/LAI/MIA/ A… 

42. Planificação de 
aula (género) 

PRT TT (Temas 
Transvers.) 

PIG 1 a 16 PRT/TT/PIG/1… 

GV TT PIG  PI GV/TT/PIG/ A… 
43. Ética, 
diversidade e 
inclusão 

PRT TT EDI  1 a 27 PRT/TT/EDI/1… 
GV TT EDI  PI GV/TT/EDI/ A… 

44. Dramatização 
“Encontro entre 
culturas” 

PRT TT EEC  1 a 11 PRT/TT/EEC/1… 
GV TT EEC PI GV/TT/EEC/ A… 
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45. Minha terra (“À 
minha terra”) 

PRT LAII 
(Literaturas 
Africanas II) 

NTR  1 a 61 PRT/LAII/NTR/1… 

GV LAII NTR  PI GV/LAII/NTR/ A… 
46. Viagens 
(“Viagens”) 

PRT LAII VGS  1 a 59 PRT/LAII/VGS/1… 
GV LAII VGS  PI GV/LAII/VGS/ A… 

47. Prisão 
(“Prisão”) 

PRT LAII PRI  1 a 3 PRT/LAII/PRI/1… 
GV LAII PRI  PI GV/LAII/PRI/ A… 

48. Irmandade 
(“Para um leque”) 

PRT LAII P1L  1 a 29 PRT/LAII/P1L/1… 
GV LAII P1L  PI GV/LAII/P1L/ A… 

49. Sociedades 
colonial e atual 
(“Terra Morta”) 

PRT LAII TMT 1 a 15 PRT/LAII/TMT/1… 
GV LAII TMT PI GV/LAII/TMT/ A… 

50. Identidade II 
(“Canção do 
mestiço”) 

PRT LAII MES  1 a 15 PRT/LAII/MES/1… 
GV LAII MES  PI GV/LAII/MES/ A… 

51. Jogo V/F 
(“Canção do 
Mestiço”) 

GV LAII JVF PI GV/LAII/AVF/ A… 

52. Final do conto 
(Chiquinho) 

PRT LAII CHI  1 a 44 PRT/LAII/CHI/1… 
GV LAII CHI  PI GV/LAII/CHI/ A… 

53. Estereótipos 
(“Nova lira - 
canção”, “África 
não é terra…”, 
“Sou preto - o que 
…”) 

GV LAII MVG PI GV/LAII/MVG/ A… 

54. Atitudes 
humanitárias (“Em 
torno da minha 
baía”) 

GV LAII AES  PI GV/LAII/AEE/ A… 

55. Civilização 
Africana 
(“Civização 
Ocidental”) 

PRT LAII CAF 1 PRT/LAII/CAF/1… 
GV LAII CAF PI GV/LAII/CAF/ A… 

56. Literatura 
colonial (Estória 
da galinha e do 
ovo) 

GV LAII EGO PI GV/LAII/EGO/ A… 

57. Ritos de 
iniciação (Rio 
Negro) 

PRT LAII RIT  1 a 14 PRT/LAII/RIT/1… 
GV LAII RIT  PI GV/LAII/RIT/ A… 

58. Professor 
Intercultural 
(Filosofia de 
Elevador) 

PRT LAII PRINT  1 a 9 PRT/LAII/PRI/1… 
GV LAII PRINT  PI GV/LAII/PRI/ A… 

59. Visita CPLP 
(Um estranho em 
Goa) 

PRT LAII RCE  1 a 18 PRT/LAII/RCE/1… 
GV LAII RCE  PI GV/LAII/RCE/ A… 

60. Focus Group FG EC (extra-
curricular) 

FG (focus 
group) 

PI (1 a 16) FG/EC/FG1ou2/1… 

 



QUESTIONÁRIO INICIAL - BIOGRAFIA LINGUÍSTICA E IMAGENS DAS LÍNGUAS E DOS POVOS!
!

!

1"

O presente questionário enquadra-se num projeto de doutoramento na área da Educação, desenvolvido na 
Universidade de Aveiro, e tem como objetivo compreender o modo como os estudantes do 1.º ano do curso 
de Português da Universidade Pedagógica – Delegação de Nampula veem as línguas (que usam e com que 
contactam) e os povos da lusofonia. Pede-se que seja sincero nas suas respostas, visto que não existem 
respostas corretas ou incorretas, pois são as suas opiniões e as suas vivências que contam. 
Agradece-se, desde já, o seu contributo para esta pesquisa.  

!
Identificação Pessoal 

1. Nome: ________________________________________________  
 

2. Idade: _______ 
 

3. Sexo: Masculino � Feminino � 
 
4. Nacionalidade:  ________________________ 
 
5. Naturalidade: Localidade: ___________ Distrito: __________ Província: ___________ 
 
6. Residência: Localidade: ___________ Distrito: __________ Província: ___________ 
 
7. Orientação religiosa: católica �   hebraica �!!!hindu �!!!matriz africana (tradicional) �!!!muçulmana �      
                                         protestante �   outra � Qual? _____________________ 
 

8.  Habilitações literárias (que tem atualmente): 12.ª ou equivalente �   Bacharelato �   Licenciatura � 
 
9. Profissão: Estudante �            Professor/a �  Outra � Qual? ______________ 
 

9.1. No caso de ter assinalado a segunda opção (professor/a), indique os anos de experiência que possui 
como docente: 0 a 5 anos �     6 a 10 anos �     11 a 15 anos �     16 a 20 anos �     Mais de 20 anos � 
 

10. Curso: Ensino do Português (Minor em Francês) � Ensino do Português (Minor em Inglês) � 
 

11. Nacionalidade da mãe:  Moçambicana � Outra � Qual? ______________ 
 
12. Nacionalidade do pai:  Moçambicana � Outra � Qual? ______________ 
 
13. Habilitações literárias da mãe: Sem escolaridade �     Ensino primário �     Ensino Secundário �     
Ensino Superior � 
 
14. Habilitações literárias do pai: Sem escolaridade �     Ensino primário �     Ensino Secundário �     
Ensino Superior � 
 
15. Língua(s) materna(s) da mãe: ____________________________________________________ 
 

15.1. Língua(s) materna(s) da avó materna: ___________________________________________ 
 
15.1. Língua(s) materna(s) do avô materno: ___________________________________________ 

 
16. Língua(s) materna(s) do pai: _____________________________________________________ 
 

16.1. Língua(s) materna(s) da avó paterna: ____________________________________________ 
 
16.2. Língua(s) materna(s) do avô paterno: ____________________________________________ 

 
17. Profissão da mãe: _____________________________________________________________ 
 
18. Profissão do pai: ______________________________________________________________ 
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Biografia Linguística 

1. Língua(s) Materna(s): ___________________________________________________________ 
 

2. Para si, a Língua Portuguesa é: ____________________________________________________ 
 
3. Línguas que aprendeu (deve indicar todas as línguas que aprendeu, selecionando, se necessário, a opção 

“outra” e indicando a língua) e contexto de aprendizagem (pode selecionar mais do que uma opção). 
 

Línguas 
Contexto de aprendizagem 

Escola Trabalho Amigos Casa/Família Religião Outro 
____________ 

Árabe �  � � � � � � 
Emakhuwa �  � � � � � � 

Francês �  � � � � � � 
Inglês �  � � � � � � 

Português �  � � � � � � 
Outra �  ______________________ � � � � � � 
Outra �  ______________________ � � � � � � 
Outra �  ______________________ � � � � � � 
 

4. Línguas que usa nos seguintes contextos (pode selecionar mais do que uma opção; se selecionar outro 
contexto, deve indicar qual): 

Contextos / Línguas Árabe  Emakhuwa Francês  Inglês Português Outra: 
__________ 

Outra: 
__________ 

Contexto familiar (em casa, com a 
família) � � � � � � � 
Contexto social (com os amigos) � � � � � � � 
Contexto social (na internet) � � � � � � � 
Contexto social (viagens, férias) � � � � � � � 
Contexto profissional (no 
trabalho) � � � � � � � 
Contexto profissional (na 
universidade) � � � � � � � 
Contexto religioso (nas práticas 
religiosas) � � � � � � � 
Outro contexto (refira qual): 
 

____________________________ 
� � � � � � � 

 
5. Língua(s) que gostaria de aprender ou aprofundar e motivo(s) para a aprendizagem dessa (s) língua(s) 

(não se esqueça de colocar o nome das línguas) 

Línguas Motivos 
1. Língua: 
___________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

2. Língua: 
___________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

3. Língua: 
___________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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6. Já esteve em algum país estrangeiro?     Não �     Sim �  

 
6.1. Se respondeu afirmativamente, indique em qual/quais, a duração e em que circunstâncias? 

(Indique sempre o país e a duração da visita/estadia.) 

País Duração 

Circunstâncias 

Estudar País de 
origem 

Viagem 
de Férias 

(lazer) 

Viagem 
de 

trabalho 
Visita a 

familiares Viver 
Outro 
(qual?) 

_________ 
_________________  � � � � � � � 

_________________  � � � � � � � 

_________________  � � � � � � � 

_________________  � � � � � � � 

_________________  � � � � � � � 

 
6.2. Indique os países que mais gostaria de visitar e os motivos da sua escolha: 
 

Países Motivos 
1. ______________________  

2. ______________________  

3. ______________________  
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Imagens das Línguas 
 
1.  Escolha 3 adjetivos que associa às línguas que conhece (indique todas as línguas que conhece, 
selecionando, se necessário, a opção “outra” e colocando o nome da língua): 

Árabe �  ____________________ ____________________ ____________________ 

Emakhuwa �  ____________________ ____________________ ____________________ 

Francês �  ____________________ ____________________ ____________________ 

Inglês �  ____________________ ____________________ ____________________ 

Português �  ____________________ ____________________ ____________________ 

Outra �  ______________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

Outra �  ______________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

Outra �  ______________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

 

2. A língua de que mais gosto é: ________________________________ porque ______________________ 

______________________________________________________________________________________. 

 

3. A língua mais importante do mundo é: ________________________________ porque _______________ 

______________________________________________________________________________________. 

 

4. Se voltasse a nascer, a língua materna que escolheria seria: _____________________________________ 

porque ________________________________________________________________________________. 

 

5. Se fosse organizado em Nampula um evento internacional, quais deveriam ser as línguas oficiais desse 

evento e porquê? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

!
!
!
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6. Classifique as línguas que se apresentam, colocando uma cruz (x) mais ou menos próxima dos critérios 
indicados (se não conhecer a língua, assinale a opção “não conheço esta língua”): 
Nota: nas alíneas 2.6 e 2.7, indique a língua (dentre aquelas que fala e/ou conhece). 
 
6.1. A língua árabe é: 
 1 2 3 4 5  

BONITA __ __ __ __ __ FEIA 
FÁCIL __ __ __ __ __ DIFÍCIL 

ÚTIL __ __ __ __ __ INÚTIL 
CONHECIDA __ __ __ __ __ DESCONHECIDA 

INTERNACIONAL __ __ __ __ __ LOCAL 
RICA CULTURALMENTE __ __ __ __ __ POBRE CULTURALMENTE 

COM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA __ __ __ __ __ SEM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA 
IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE 

IMPORTANTE POLITICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE POLITICAMENTE 
IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTA LÍNGUA � 
 
6.2. A língua emakhuwa é: 
 1 2 3 4 5  

BONITA __ __ __ __ __ FEIA 
FÁCIL __ __ __ __ __ DIFÍCIL 

ÚTIL __ __ __ __ __ INÚTIL 
CONHECIDA __ __ __ __ __ DESCONHECIDA 

INTERNACIONAL __ __ __ __ __ LOCAL 
RICA CULTURALMENTE __ __ __ __ __ POBRE CULTURALMENTE 

COM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA __ __ __ __ __ SEM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA 
IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE 

IMPORTANTE POLITICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE POLITICAMENTE 
IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTA LÍNGUA � 
 
6.3. A língua francesa é: 
 1 2 3 4 5  

BONITA __ __ __ __ __ FEIA 
FÁCIL __ __ __ __ __ DIFÍCIL 

ÚTIL __ __ __ __ __ INÚTIL 
CONHECIDA __ __ __ __ __ DESCONHECIDA 

INTERNACIONAL __ __ __ __ __ LOCAL 
RICA CULTURALMENTE __ __ __ __ __ POBRE CULTURALMENTE 

COM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA __ __ __ __ __ SEM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA 
IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE 

IMPORTANTE POLITICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE POLITICAMENTE 
IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTA LÍNGUA � 
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6.4. A língua inglesa é: 
 1 2 3 4 5  

BONITA __ __ __ __ __ FEIA 
FÁCIL __ __ __ __ __ DIFÍCIL 

ÚTIL __ __ __ __ __ INÚTIL 
CONHECIDA __ __ __ __ __ DESCONHECIDA 

INTERNACIONAL __ __ __ __ __ LOCAL 
RICA CULTURALMENTE __ __ __ __ __ POBRE CULTURALMENTE 

COM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA __ __ __ __ __ SEM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA 
IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE 

IMPORTANTE POLITICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE POLITICAMENTE 
IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTA LÍNGUA � 
 

6.5. A língua portuguesa é: 
 1 2 3 4 5  

BONITA __ __ __ __ __ FEIA 
FÁCIL __ __ __ __ __ DIFÍCIL 

ÚTIL __ __ __ __ __ INÚTIL 
CONHECIDA __ __ __ __ __ DESCONHECIDA 

INTERNACIONAL __ __ __ __ __ LOCAL 
RICA CULTURALMENTE __ __ __ __ __ POBRE CULTURALMENTE 

COM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA __ __ __ __ __ SEM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA 
IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE 

IMPORTANTE POLITICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE POLITICAMENTE 
IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTA LÍNGUA � 
 

6.6. A língua _________________________ é: 
 1 2 3 4 5  

BONITA __ __ __ __ __ FEIA 
FÁCIL __ __ __ __ __ DIFÍCIL 

ÚTIL __ __ __ __ __ INÚTIL 
CONHECIDA __ __ __ __ __ DESCONHECIDA 

INTERNACIONAL __ __ __ __ __ LOCAL 
RICA CULTURALMENTE __ __ __ __ __ POBRE CULTURALMENTE 

COM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA __ __ __ __ __ SEM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA 
IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE 

IMPORTANTE POLITICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE POLITICAMENTE 
IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTA LÍNGUA � 
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6.7. A língua _________________________ é: 
 1 2 3 4 5  

BONITA __ __ __ __ __ FEIA 
FÁCIL __ __ __ __ __ DIFÍCIL 

ÚTIL __ __ __ __ __ INÚTIL 
CONHECIDA __ __ __ __ __ DESCONHECIDA 

INTERNACIONAL __ __ __ __ __ LOCAL 
RICA CULTURALMENTE __ __ __ __ __ POBRE CULTURALMENTE 

COM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA __ __ __ __ __ SEM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA 
IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE 

IMPORTANTE POLITICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE POLITICAMENTE 
IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTA LÍNGUA � 
 

 
6.8. A língua _________________________ é: 
 1 2 3 4 5  

BONITA __ __ __ __ __ FEIA 
FÁCIL __ __ __ __ __ DIFÍCIL 

ÚTIL __ __ __ __ __ INÚTIL 
CONHECIDA __ __ __ __ __ DESCONHECIDA 

INTERNACIONAL __ __ __ __ __ LOCAL 
RICA CULTURALMENTE __ __ __ __ __ POBRE CULTURALMENTE 

COM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA __ __ __ __ __ SEM IMPORTÂNCIA ECONÓMICA 
IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE PROFISSIONALMENTE 

IMPORTANTE POLITICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE POLITICAMENTE 
IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE __ __ __ __ __ NADA IMPORTANTE CIENTIFICAMENTE 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTA LÍNGUA � 
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Povos da Lusofonia 
 
1. De entre os seguintes povos lusófonos (habitantes dos países da CPLP): angolanos, brasileiros, cabo-

verdianos, guineenses, equato-guineenses, portugueses, são-tomenses, timorenses, indique: 
 
1.1. qual o povo com o qual mais se identifica: ______________________________ 

 
1.1.1. Justifique: ______________________________________________________________________ 
 
1.2. qual o povo com o qual menos se identifica: ______________________________ 

 
1.2.1. Justifique: ______________________________________________________________________ 
 
1.3. qual o povo mais parecido com o povo moçambicano: ______________________________ 

 
1.3.1. Justifique: ______________________________________________________________________ 
 
1.4. qual o povo menos parecido com o povo moçambicano: ______________________________ 

 
1.4.1. Justifique: ______________________________________________________________________ 
 

2. Indique, numa escala de 1 a 5, o grau em que gostaria de visitar cada um dos países da lusofonia, 
apresentando o(s) motivo(s). 
(Legenda: 1 – não gostaria nada de visitar este país; 2 – não gostaria muito de visitar este país; 3 – seria 
indiferente visitar este país; 4 – gostaria de visitar este país; 5 – gostaria muito de visitar este país) 
 

 1 2 3 4 5 Motivos 

Angola __ __ __ __ __  
      

Brasil __ __ __ __ __  
      

Cabo-Verde __ __ __ __ __  
      

Guiné-Bissau __ __ __ __ __  
      

Guiné-Equatorial __ __ __ __ __  
      

Portugal __ __ __ __ __  
      

São Tomé e Príncipe __ __ __ __ __  
      

Timor-Leste __ __ __ __ __  
      

 
3. Indique 3 adjetivos que para si melhor caracterizam cada um dos povos da lusofonia (países da CPLP): 
 

angolanos ___________________ ___________________ ___________________ 
 

brasileiros ___________________ ___________________ ___________________ 
 

cabo-verdianos ___________________ ___________________ ___________________ 
 

guineenses ___________________ ___________________ ___________________ 
 

equato-guineenses ___________________ ___________________ ___________________ 
 

moçambicanos ___________________ ___________________ ___________________ 
 

portugueses ___________________ ___________________ ___________________ 
 

são-tomenses ___________________ ___________________ ___________________ 
 

timorenses ___________________ ___________________ ___________________ 
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4. Classifique os seguintes povos, colocando uma cruz (x) mais ou menos próxima dos critérios indicados 
(se não conhecer o povo e/ou nada souber sobre ele, assinale a opção “não conheço este povo”): 
 

4.1. Os angolanos são: 
 1 2 3 4 5  

ALEGRES __ __ __ __ __ TRISTES 
SOLIDÁRIOS __ __ __ __ __ EGOÍSTAS 
MODERNOS __ __ __ __ __ ANTIQUADOS 

ORGULHOSOS __ __ __ __ __ HUMILDES 
ORGANIZADOS __ __ __ __ __ DESORGANIZADOS 

SIMPÁTICOS __ __ __ __ __ ANTIPÁTICOS 
TRABALHADORES __ __ __ __ __ PREGUIÇOSOS 

BONITOS __ __ __ __ __ FEIOS 
CULTOS __ __ __ __ __ INCULTOS 

SILENCIOSOS __ __ __ __ __ BARULHENTOS 
ABERTOS AOS OUTROS __ __ __ __ __ RACISTAS 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTE POVO �!
 

4.2. Os brasileiros são: 
 1 2 3 4 5  

ALEGRES __ __ __ __ __ TRISTES 
SOLIDÁRIOS __ __ __ __ __ EGOÍSTAS 
MODERNOS __ __ __ __ __ ANTIQUADOS 

ORGULHOSOS __ __ __ __ __ HUMILDES 
ORGANIZADOS __ __ __ __ __ DESORGANIZADOS 

SIMPÁTICOS __ __ __ __ __ ANTIPÁTICOS 
TRABALHADORES __ __ __ __ __ PREGUIÇOSOS 

BONITOS __ __ __ __ __ FEIOS 
CULTOS __ __ __ __ __ INCULTOS 

SILENCIOSOS __ __ __ __ __ BARULHENTOS 
ABERTOS AOS OUTROS __ __ __ __ __ RACISTAS 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTE POVO �!
 

4.3. Os cabo-verdianos são: 
 1 2 3 4 5  

ALEGRES __ __ __ __ __ TRISTES 
SOLIDÁRIOS __ __ __ __ __ EGOÍSTAS 
MODERNOS __ __ __ __ __ ANTIQUADOS 

ORGULHOSOS __ __ __ __ __ HUMILDES 
ORGANIZADOS __ __ __ __ __ DESORGANIZADOS 

SIMPÁTICOS __ __ __ __ __ ANTIPÁTICOS 
TRABALHADORES __ __ __ __ __ PREGUIÇOSOS 

BONITOS __ __ __ __ __ FEIOS 
CULTOS __ __ __ __ __ INCULTOS 

SILENCIOSOS __ __ __ __ __ BARULHENTOS 
ABERTOS AOS OUTROS __ __ __ __ __ RACISTAS 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTE POVO �!
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4.4. Os equato-guineenses são: 
 1 2 3 4 5  

ALEGRES __ __ __ __ __ TRISTES 
SOLIDÁRIOS __ __ __ __ __ EGOÍSTAS 
MODERNOS __ __ __ __ __ ANTIQUADOS 

ORGULHOSOS __ __ __ __ __ HUMILDES 
ORGANIZADOS __ __ __ __ __ DESORGANIZADOS 

SIMPÁTICOS __ __ __ __ __ ANTIPÁTICOS 
TRABALHADORES __ __ __ __ __ PREGUIÇOSOS 

BONITOS __ __ __ __ __ FEIOS 
CULTOS __ __ __ __ __ INCULTOS 

SILENCIOSOS __ __ __ __ __ BARULHENTOS 
ABERTOS AOS OUTROS __ __ __ __ __ RACISTAS 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTE POVO �!
 

4.5. Os guineenses são: 
 1 2 3 4 5  

ALEGRES __ __ __ __ __ TRISTES 
SOLIDÁRIOS __ __ __ __ __ EGOÍSTAS 
MODERNOS __ __ __ __ __ ANTIQUADOS 

ORGULHOSOS __ __ __ __ __ HUMILDES 
ORGANIZADOS __ __ __ __ __ DESORGANIZADOS 

SIMPÁTICOS __ __ __ __ __ ANTIPÁTICOS 
TRABALHADORES __ __ __ __ __ PREGUIÇOSOS 

BONITOS __ __ __ __ __ FEIOS 
CULTOS __ __ __ __ __ INCULTOS 

SILENCIOSOS __ __ __ __ __ BARULHENTOS 
ABERTOS AOS OUTROS __ __ __ __ __ RACISTAS 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTE POVO �!
 

4.6. Os moçambicanos são: 
 1 2 3 4 5  

ALEGRES __ __ __ __ __ TRISTES 
SOLIDÁRIOS __ __ __ __ __ EGOÍSTAS 
MODERNOS __ __ __ __ __ ANTIQUADOS 

ORGULHOSOS __ __ __ __ __ HUMILDES 
ORGANIZADOS __ __ __ __ __ DESORGANIZADOS 

SIMPÁTICOS __ __ __ __ __ ANTIPÁTICOS 
TRABALHADORES __ __ __ __ __ PREGUIÇOSOS 

BONITOS __ __ __ __ __ FEIOS 
CULTOS __ __ __ __ __ INCULTOS 

SILENCIOSOS __ __ __ __ __ BARULHENTOS 
ABERTOS AOS OUTROS __ __ __ __ __ RACISTAS 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTE POVO �!
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4.7. Os portugueses são: 
 1 2 3 4 5  

ALEGRES __ __ __ __ __ TRISTES 
SOLIDÁRIOS __ __ __ __ __ EGOÍSTAS 
MODERNOS __ __ __ __ __ ANTIQUADOS 

ORGULHOSOS __ __ __ __ __ HUMILDES 
ORGANIZADOS __ __ __ __ __ DESORGANIZADOS 

SIMPÁTICOS __ __ __ __ __ ANTIPÁTICOS 
TRABALHADORES __ __ __ __ __ PREGUIÇOSOS 

BONITOS __ __ __ __ __ FEIOS 
CULTOS __ __ __ __ __ INCULTOS 

SILENCIOSOS __ __ __ __ __ BARULHENTOS 
ABERTOS AOS OUTROS __ __ __ __ __ RACISTAS 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTE POVO �!
 

4.8. Os são-tomenses são: 
 1 2 3 4 5  

ALEGRES __ __ __ __ __ TRISTES 
SOLIDÁRIOS __ __ __ __ __ EGOÍSTAS 
MODERNOS __ __ __ __ __ ANTIQUADOS 

ORGULHOSOS __ __ __ __ __ HUMILDES 
ORGANIZADOS __ __ __ __ __ DESORGANIZADOS 

SIMPÁTICOS __ __ __ __ __ ANTIPÁTICOS 
TRABALHADORES __ __ __ __ __ PREGUIÇOSOS 

BONITOS __ __ __ __ __ FEIOS 
CULTOS __ __ __ __ __ INCULTOS 

SILENCIOSOS __ __ __ __ __ BARULHENTOS 
ABERTOS AOS OUTROS __ __ __ __ __ RACISTAS 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTE POVO �!
 

4.9. Os timorenses são: 
 1 2 3 4 5  

ALEGRES __ __ __ __ __ TRISTES 
SOLIDÁRIOS __ __ __ __ __ EGOÍSTAS 
MODERNOS __ __ __ __ __ ANTIQUADOS 

ORGULHOSOS __ __ __ __ __ HUMILDES 
ORGANIZADOS __ __ __ __ __ DESORGANIZADOS 

SIMPÁTICOS __ __ __ __ __ ANTIPÁTICOS 
TRABALHADORES __ __ __ __ __ PREGUIÇOSOS 

BONITOS __ __ __ __ __ FEIOS 
CULTOS __ __ __ __ __ INCULTOS 

SILENCIOSOS __ __ __ __ __ BARULHENTOS 
ABERTOS AOS OUTROS __ __ __ __ __ RACISTAS 

 1 2 3 4 5  

NÃO CONHEÇO ESTE POVO �!
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Narrativas 

 

 

Escreva uma carta a alguém que não conheça a Guiné-Bissau e diga-lhe o que pensa deste país e do 

seu povo. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Narrativas 

 
 

Escreva uma carta a alguém que não conheça Timor-Leste e diga-lhe o que pensa deste país e do seu 

povo. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Escreva uma carta a alguém que não conheça a Guiné-Equatorial e diga-lhe o que pensa deste país e 

do seu povo. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Escreva uma carta a alguém que não conheça Cabo Verde e diga-lhe o que pensa deste país e do seu 

povo. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Escreva uma carta a alguém que não conheça São Tomé e Príncipe e diga-lhe o que pensa deste país e 

do seu povo. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Narrativas 

 
 

Escreva uma carta a alguém que não conheça Angola e diga-lhe o que pensa deste país e do seu povo. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Narrativas 

 
 

Escreva uma carta a alguém que não conheça o Brasil e diga-lhe o que pensa deste país e do seu povo. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Escreva uma carta a alguém que não conheça Portugal e diga-lhe o que pensa deste país e do seu 

povo. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Descreva Moçambique e o povo moçambicano a alguém que nunca tenha visitado este país. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

!
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Indique a um cidadão estrangeiro, que visitará Moçambique, como carateriza os moçambicanos, 

podendo descrever o povo no geral ou fazer uma distinção entre os povos do norte, do centro e do sul 

do país. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

!
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Imagine que tinha de descrever o povo brasileiro a alguém que nunca tenha contactado com nenhum 

cidadão desta nacionalidade. O que diria? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONÁRIO INICIAL - BIOGRAFIA LINGUÍSTICA E IMAGENS DAS LÍNGUAS E DOS POVOS!
!

!

12"

 

Narrativas 

 
 

Imagine que tinha de descrever o povo português a alguém que nunca tenha contactado com nenhum 

cidadão desta nacionalidade. O que diria? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Imagine que tinha de descrever o povo moçambicano a alguém que nunca tenha contactado com 

nenhum cidadão desta nacionalidade. O que diria? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Imagine que tinha de descrever o povo angolano a alguém que nunca tenha contactado com nenhum 

cidadão desta nacionalidade. O que diria? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Imagine que tinha de descrever o povo timorense a alguém que nunca tenha contactado com nenhum 

cidadão desta nacionalidade. O que diria? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Imagine que tinha de descrever o povo guineense a alguém que nunca tenha contactado com nenhum 

cidadão desta nacionalidade. O que diria? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Imagine que tinha de descrever o povo são-tomense a alguém que nunca tenha contactado com 

nenhum cidadão desta nacionalidade. O que diria? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Imagine que tinha de descrever o povo cabo-verdiano a alguém que nunca tenha contactado com 

nenhum cidadão desta nacionalidade. O que diria? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Imagine que tinha de descrever o povo equato-guineense a alguém que nunca tenha contactado com 

nenhum cidadão desta nacionalidade. O que diria? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Explique a alguém que nunca tenha estado em Moçambique quais as semelhanças e/ou as diferenças 

entre os moçambicanos das diferentes Províncias. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

!

 

!

!
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“A minha pátria é a língua portuguesa” 
Fernando Pessoa 

Preencha os espaços em branco com os conhecimentos que já tem sobre a língua 
portuguesa e a sua expansão:

1. A língua portuguesa é uma língua ___________ (família a que pertence).
2. Esta língua deriva de outra língua que é o __________________ (nome da língua que 

a precedeu).
3. Para a sua formação contribuíram outras línguas, como o ___________ (língua que 

influenciou a sua formação) e o ____________ (língua que influenciou a sua 
formação).

4. Esta língua propagou-se mundialmente nos séculos ______________ (séculos em 
numeração romana), tendo assumido-se na época como língua franca em algumas 
regiões do mundo.

5. Existem mais de ________ (em numeral) milhões de falantes de língua portuguesa no 
mundo.

6. É a ________ (em numeral) língua mais falado no mundo e a mais falada no 
hemisfério _____ (norte/sul).

7. É a língua oficial dos seguintes países: _____________________________________
________________________________________________________ (nome dos países).
8. Tem estatuto oficial em algumas organizações internacionais, como ______________ 

____________________________________ (nome das organizações internacionais).
9. O dia da língua portuguesa, celebrado em todo o espaço lusófono, é o dia ___ (dia em 

numeral) de ____________ (mês).

Lusofonia e Mundo Lusófono 

Indique o que entende por Lusofonia? _________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Que países pertencem à lusofonia? ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Por que motivo se associam estes países? _____________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
Moçambique pertence à Lusofonia? Justifique. __________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
O que têm em comum? ____________________________________________________
________________________________________________________________________
E o que têm de diferente? ___________________________________________________
________________________________________________________________________
Qual será a utilidade desse conceito de Lusofonia? ______________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________



Mundo Lusófono HEI Trabalho de Grupo

Porque ao falar dos “outros” convém nunca 
perder de vista que nós próprios, quem quer 
que sejamos, onde quer que estejamos, somos 
também “os outros” para todos os outros.!

Amin Maalouf!

Um dia em outro país… 

Em grupos de quatro elementos, discutam como seria passar um dia em outro país (tendo 
como referência os países da lusofonia) e elaborem um texto a descrever esse dia, que 
deverá ser apresentado na próxima aula.!
Nota1 - Podem utilizar como ponto de partida algumas destas questões: como chegam? o que visitam? 
como e onde vão às compras? que moeda utilizam? quem encontram? com que ficam surpreendidos? o que 
é diferente de Moçambique? o que não gostam?!

Nota2 - O trabalho pode ser apresentado como uma história, uma pequena peça de teatro, uma 
dramatização de alguma situação, uma conversa com amigos ou familiares a contar esse dia, etc.!

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
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“Fernão Lopes não usou apenas inteligência, talento e outras capacidades adquiridas pela 
prática da escrita e da leitura; aplicou também o conhecimento directo de pessoas e 
circunstâncias próprias de meios social e culturalmente muito diversos, que a vida lhe 
proporcionou.”                                                                           Teresa Amado 

Crónica de D. João I - Prólogo 

Grande licença [autoridade] deu a afeiçom [paixões] a muitos que teverom cárrego [tarefa, encargo] d'ordenar 
estorias, moormente [principalmente] dos senhores em cuja mercee [favor, depedência] e terra viviam e u forom 
nados [nascidos] seus antigos avoos [avós], seendo-lhe muito favorávees no recontamento de seus feitos; 
e tal favoreza [favorecimento] como esta nace [nasce] de mundanal afeiçom [paixões mundanas], a qual nom é 
salvo conformidade dalgüa cousa [de alguma coisa] ao entendimento do homem. Assi que a terra em que 
os homeés [homens] per longo costume e tempo forom criados geera üa tal eonformidade [conformidade] 
antre [face, perante] o seu entendimento e ela que, avendo de julgar algüa sua cousa, assim em louvor 
como per contrairo, nunca per eles é dereitamente [correctamente, de forma verdadeira] recontada; porque, 
louvando-a, dizem sempre mais daquelo que é; e, se doutro modo, nom escrevem suas perdas tam 
[tão] minguadamente [miseravelmente, desinteressantemente] como acontecerom. 
Outra cousa geera ainda esta conformidade e natural inclinaçom [inclinação], segundo sentença 
dalguüs, dizendo que o pregoeiro da vida, que é a fame [fama], recebendo refeiçom [refeição, alimento] pera 
o corpo, o sangue e espritos geerados de taes virandas tem üa tal semelhança antre si que causa esta 
conformidade. Alguüs outros teveron [afirmaram, defenderam] que esto decia na semente [provinha da semente, da 

origem], no tempo da geeraçom [geração]; a qual despõe per tal guisa [maneira, modo] aquelo que dela é 
geerado, que lhe fica esta conformidade tam bem acerca da terra como de seus dívidos. 
E assi parece que o sentio Túlio, quando veo a dizer: «Nós nom somos nados a nós meesmos, 
porque üa parte de nós tem a terra e outra os parentes.» E porém o juizo do homem, acena de tal 
terra ou pessoas, recontando seus feitos, sempre çopega [está aí]. 
Esta mundanal afeiçom fez a alguüs estoriadores [historiadores] que os feitos de Castela com os de 
Portugal escreverom, posto que [embora] homeës de boa autoridade fossem, desviar da dereita estrada 
[caminho correcto] e correr per semideiros escusos [caminhos escondidos, desviar-se], por as mínguas [penúria, falhas, 

imperfeições] das terras de que eram em certos passos claramente nom seerem vistas; e espicialmente 
[especialmente] no grande desvairo que o mui virtuoso Rei da boa memoria Dom Joam [Dom João I], cujo 
regimento e reinado se segue, ouve com o nobre e poderoso Rei Dom Joam de Castela, poendo 
parte [pondo de parte] de seus boõs  [bons] feitos fora do louvor que mereciam, e ëadendo [acrescentando] em 
alguãs outros da guisa [maneira, modo] que nom acontecerom, atrevendo- se a pubricar [publicar] esto [isto] 
em vida de taes que lhe forom companheiros, bem sabedores de todo o contrairo [contrário]. 
Nós certamente levando outro modo, posta a de parte toda a afeiçom [afastar as paixões] que por aazo 
[motivo, pretexto] das ditas razões aver podiamos [podíamos ter], nosso desejo foi em esta obra escrever 
verdade, sem outra mestura [mistura], leixando [deixando] nos boõs aqueecimentos todo fingido louvor, e 
nuamente mostrar ao poboo [povo] quaesquer [quaisquer] contrairas cousas [acontecimentos contrários], da guisa 
que aveerom [do modo como aconteceram]. 
E se o Senhor Deos a nós outorgasse [consentisse, concedesse] o que a alguüs escrevendo nom negou, 
convem a saber, em suas obras clara certidom [certidão] da verdade, sem duvida nom soomente mentir 
do que sabemos mas ainda errando, falso nom queriamos dizer; como assi seja que outra cousa nom 
é errar salvo cuidar que é verdade aquelo que é falso [faz a distinção entre mentir com conhecimento e errar juntando que a 

verdade é outra]. E nós, engando per ignorancia de velhas escrituras e desvairados autores, bem 
podiamos ditando errar; porque, escrevendo homem do que nom é certo, ou contará mais curto do 
que foi [mais resumido, sem pormenores], ou falará mais largo do que deve [alongando-se, inventando]; mas mentira em 
este volume é muito afastada da nossa voontade [vontade]. Ó! com quanto cuidado e diligência vimos 



Literatura Portuguesa e Brasileira 2015
grandes volumes de livros de desvairadas linguageës [linguagens] e terras! e isso meesmo púbricas 
[públicas] escrituras de muitos cartários [cartórios] e outros logares [lugares], nas quaes [quais], depois de 
longas vegilias [vigílias] e grandes trabalhos [referência à investigação e reconstituição dos acontecimentos] mais certidom 
[certidão] aver não podemos da conteúda [conteúdo] em esta obra. E seendo achado em alguüs livros o 
contrairo do que ela fala, cuidae [tenham em atenção, pensem] que nom sabedormente mas errando muito, 
disserom [disseram] taes [tais] cousas. 
Se outros per ventuira [por ventura, de algum modo] em esta cronica buscam fremosura [beleza, literariedade] e 
novidade de palavras, e nom a certidom [certeza, verdade] das estorias, desprazer-lhe-à de nosso razoado 
[escrito, raciocínio], muito ligeiro a eles d'ouvir e nom sem gram trabalho a nós de ordenar. Mas nós, nom 
curando [valorizando, pensando] de seu juizo, leixados [deixados] os compostos e afeitados razoamentos 
[raciocínios composto, elaborados, embelezados], que muito deleitom [agradam, dão prazer, deleitam] aqueles que ouvem, 
ante [de preferência] poemos [pomos] a simprez  [simples] verdade que a afremosentada [embelezada] falsidade. 
Nem entendaes [entendais, pensais] que certificamos cousa, salvo de muitos aprovada e per escrituras 
vestidas de fé; doutra guisa [de outro modo], ante nos calariamos [antes nos calaríamos] que escrever cousas 
falsas. 
Que logar [lugar] nos ficaria pera [para] a fremosura [formusura, beleza] e afeitamento [embelezamento, ornamentação] 
das palavras, pois todo nosso cuidado em isto despes [usado] nom [não] basta pera [para] ordenar a nua 
verdade? Porém, apegando-nos a ela firme, os claros feitos, dignos de grande renembrança [lembrança, 

memória], do mui [muito] famoso Rei Dom Joan, seendo Meestre, de que guisa [de que modo] matou o conde 
Joam Fernández, e como o poboo [povo] de Lisboa o tomou primeiro por seu regedor e defensor, e 
depois outros alguüs do reino, e d'i em deante [diante] como reinou e em que tempo, breve e sãamente 
[de modo são, verdadeiro] contados, poemos em praça na seguinte ordem. 

1. Fernão Lopes faz uma crítica aos historiadores – seus antecedentes e contemporâneos. 
1.1. Em que consiste essa crítica? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1.2. Justifiquem a vossa resposta com expressões do texto. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1.3. Façam a correspondência entre as duas colunas, que retratam as atitudes desses historiadores. 

2. “A expressão “moormente dos senhores em cuja mercee e terra viviam” faz alusão a um factor de 
natureza social e económica que se associa ao termo «afeiçom».  
2.1. A que se refere essa expressão? 

[…] seendo-lhes muito favorevees no recontamento de seus 
feitos […]

Omissões

[…] nunca per eles é dereitamente recontada […] Mentiras

[…] poendo parte de seus bõos feitos fora do lovor que 
mereciam […]

Invenções

[…] eadendo em alguus outros de guisa que nom 
acontecerom […]

Exageros
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.2. Será a “afeiçom” algo a incluir ou a evitar nas crónicas? Justifiquem a vossa resposta. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. O que se propõe fazer Fernão Lopes de diferente na sua crónica? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Como distingue “errar” e “mentir”? Justifiquem com expressões do texto. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. “Qual o conteúdo real da expressão «verdade» para o cronista”? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Segundo as informações constantes neste Prólogo, com que expectativas leriam esta crónica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Como é que consideram que as nossas expectativas influenciam as nossas experiências e a nossa 

forma de ver o mundo? Justifiquem a vossa resposta (podem apresentar um exemplo concreto). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Carta do Achamento do Brasil (Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel) 

“[…] o narrador apresenta uma visão positiva associada à figura do nativo […] o índio como expressão do 
exótico, do não civilizado. Este olhar passa pela associação do nativo a elementos pitorescos de nossa 
natureza tropical. No caso do excerto citado, o traço exótico pode ser observado na descrição pormenorizada 
do adorno labial dos indígenas e no efeito de estranhamento causado por este adorno no olhar dos 
portugueses. 
Deixando de lado questões históricas relativas ao processo de colonização, verificamos que o tom descritivo 
encontrado na “Carta” baseia-se em um percurso de símiles aos elementos civilizados. A imagem do índio, 
neste sentido, é organizada sob duas óticas. Na primeira, observada na “Carta” o indígena é aproximado ao 
paradigma do bom selvagem rousseauriano. Esta postura prevê o prolongamento da natureza primitiva do 
nativo como parte integrante do meio exótico do qual faz parte. Na segunda ótica, o nativo é aproximado a 
descrições grotescas que vêm o índio como um bárbaro […] por ser alheio ao universo civilizado.” 

Danglei de Castro Pereira1

A Carta do Achamento do Brasil dá-nos acesso à forma como os portugueses viam os indígenas brasileiros. 
Como será que os índios brasileiros viam os portugueses? Imagine que era um desses índios e descreva o 
modo como veria os navegadores portugueses:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 Pereira, Danglei Castro (2012). “O indígena na construção da identidade nacional”. Revista Língua & 1

Literatura,11 (16), pp. -45. 
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Rui de Noronha - Guiões de Leitura
1. Surge et Ambula

Exploração do título
• Construção de significado a partir do título do poema
• Inferir o tema/assunto
• Relação com o período do Prelúdio (periodização de Laranjeira)
Leitura do poema

Interpretação e análise do poema
• Oposição entre África e o resto do mundo
• Exploração dos recursos estilísticos
• Relação entre a temática e o aspecto formal (soneto)
• Referência a aspectos culturais veiculados pelo poema
• Relação com a religião (“Nazareno”; “surge et ambula”)
• Ligação com a sua/vossa forma de ver o mundo
• Dicotomia entre ser africano” e “ser europeu”

Relação do poema de Rui de Noronha com o poema de Antero de Quental

SURGE ET AMBULA

Dormes! e o mundo marcha, ó pátria do mistério.
Dormes! e o mundo avança, o tempo vai seguindo...
O progresso caminha ao alto de um hemisfério
E no outro tu dormes o teu sono infindo...
A selva faz de ti sinistro eremitério,
onde sozinha, à noite, a fera anda rugindo.
A terra e a escuridão têm aqui o seu império
E tu, ao tempo alheia, ó África, dormindo...
Desperta. Já no alto adejam negros corvos
Ansiosos de cair e beber aos sorvos
Teu sangue ainda quente, em carne de sonâmbula...
Desperta. O teu dormir já foi mais que terreno...
Ouve a voz do Progresso, este outro Nazareno
Que a mão te estende e diz – "África, surge et ambula"

Rui de Noronha, Sonetos, s/d (1943)

        A UM POETA SURGE ET AMBULA!

Tu que dormes, espírito sereno,
Posto à sombra dos cedros seculares,
Como um levita à sombra dos altares,
Longe da luta e do fragor terreno,
 
Acorda! é tempo! O sol, já alto e pleno,
Afugentou as larvas tumulares...
Para surgir do seio desses mares,
Um mundo novo espera só um aceno...
 
Escuta! é a grande voz das multidões!
São teus irmãos, que se erguem! são canções...
Mas de guerra... e são vozes de rebate!
 
Ergue-te, pois, soldado do Futuro,
E dos raios de luz do sonho puro,
Sonhador, faze espada de combate!

Antero de Quental
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Rui de Noronha - Guiões de Leitura

4. Viver

Exploração do título
• Construção de significado a partir do título
• Inferir o tema/assunto

Leitura do poema (páginas seguintes)

Interpretação e análise do poema
• Caracterização da vida - a vida ideal do sujeito lírico
• Caracterização dos dois grupos que não vivem essa vida 
• Reformulação da linguagem dos versos / Explicação de excertos (vv. 1, 7-8, 12-14)
• Exploração de recursos estilísticos (vv. 2, 4, 6, 10-11)
• Discussão sobre o tema e o assunto do poema
• Relação do poema com a época em que foi escrito
• Relação do poema com a actualidade

Produção de um texto escrito sobre a sua/vossa “vida ideal” numa relação de continuidade ou 
de ruptura com o poema de Rui de Noronha

VIVER

A vida sempre igual nos farta e cansa.
A luz do sol continuamente acesa
Embota a alma humana e a Natureza
Por isso, após o dia, a noite lança.

A vida quer-se brusca. A confiança
Monotoniza-a, veste-a de tristeza.
Viver é contrastar, é a surpresa,
O gargalhar e a dor em eterna dança.

Tenho pena daqueles cuja vida
É uma lágrima igual e dolorida, 
Sem um contraste de alegria ter.

Mas pena mais eu tenho dos que rindo
Passam dormindo a Vida, um sonho lindo,
Sem nunca despertar, nunca viver.

Rui de Noronha, Os meus versos, 2006, p.85 
(org. Mendonça)
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Noémia de Sousa - Guiões de Leitura

1. Nossa Voz

Quando lemos o título do poema pensámos em …. porque ….

Depois de ler o poema “Nossa voz”, percebemos a importância do uso do pronome possessivo 
na primeira pessoa do plural porque ….
Consideramos que há muitas palavras e expressões que se referem ao colonialismo como …
Os moçambicanos (nós) são caracterizados como ….
Os brancos (outros) são caracterizados como … 
A expressão “nossa voz trespassou a atmosfera conformista da cidade” significa…
O valor expressivo das metáforas presente nos versos “E acordou remorsos de olhos frios 
amarelos de hiena / e fez escorrer suores frios de condenados / a acendeu luzes de esperança 
em almas sombrias de desesperados” é …
A repetição final “clamando, clamando, clamando!” pretende …
O vocábulo “voz” repetido ao longo do poema tem o seguinte sentido …
Consideram que na sociedade atual têm uma “voz”? 
A vossa voz actualmente diz …

Nossa voz
Ao J. Craveirinha

Nossa voz ergueu-se consciente e bárbara
sobre o branco egoísmo dos homens
sobre a indiferença assassina de todos.
Nossa voz molhada das cacimbadas do sertão
nossa voz ardente como o sol das malangas
nossa voz atabaque chamando
nossa voz lança de Maguiguana
nossa voz, irmão,
nossa voz trespassou a atmosfera conformista 
                                                          [da cidade
e revolucionou-a
arrastou-a como um ciclone de conhecimento.

E acordou remorsos de olhos amarelos de 
hiena
e fez escorrer suores frios de condenados
e acendeu luzes de esperança em almas 
                           [sombrias de desesperados...

Nossa voz, irmão!
nossa voz atabaque chamando.

Nossa voz lua cheia em noite escura de
                                                  [desesperança
nossa voz farol em mar de tempestade
nossa voz limando grades, grades seculares
nossa voz, irmão! nossa voz milhares,
nossa voz milhões de vozes clamando!

Nossa voz gemendo, sacudindo sacas 
                                                          [imundas,
nossa voz gorda de miséria,
nossa voz arrastando grilhetas
nossa voz nostálgica de impis
nossa voz África
nossa voz cansada da masturbação dos 
                                           [batuques da guerra
nossa voz gritando, gritando, gritando!

Nossa voz que descobriu até ao fundo,
lá onde coaxam as rãs,
a amargura imensa, inexprimível, enorme 
                                                 [como o mundo,
da simples palavra ESCRAVIDÃO.

Nossa voz gritando sem cessar,
nossa voz apontando caminhos
nossa voz shipalapala
nossa voz atabaque chamando
nossa voz, irmão!
nossa voz milhões de vozes clamando, 
                                       [clamando, clamando!

Noémia de Sousa (Ferreira, 1997, pp. 350-352)
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Noémia de Sousa - Guiões de Leitura

4. Magaíça

Indiquem a que/quem se refere o título do poema

Expliquem, por palavras vossas, os versos / as expressões que se seguem:
• “ouro dos folhetos de propaganda” (v.1)
• “sonhos insatisfeitos” (v. 10)
• “trouxa de sonhos” (v. 18)
• “falso brilho” (v. 19)
• “ilusões perdidas” (v. 23)
• “mocidade” e “saúde” “soterradas” “nas minas” (vv. 24-25)

Relacionem o poema com o excerto que se segue

Completem a frase: Os meus sonhos são…

Magaíça

A manhã azul e ouro dos folhetos de 
                                                    [propaganda
engoliu o mamparra,
entontecido todo pela algazarra
incompreensível dos brancos da estação
e pelo resfolegar trepidante dos comboios,
tragou seus olhos redondos de pasmo,
seu coração apertado na angústia do
                                                [desconhecido,
sua trouxa de farrapos
carregando a ânsia enorme, tecida
dos sonhos insatisfeitos do mamparra.
 
E um dia,
o comboio voltou, arfando, arfando...
oh nhanisse, voltou!
E com ele, magaíça,
de sobretudo, cachecol e meia listrada
e um ser deslocado
embrulhado em ridículo.

Às costas – ah, onde te ficou a trouxa de
                                       [sonhos, magaíça? –
trazes as malas cheias do falso brilho
do resto da falsa civilização do compound do
                                                               [Rand.
E na mão,
Magaíça atordoado acendeu o candeeiro,
à cata das ilusões perdidas,
da mocidade e da saúde que ficaram 
                                                      [soterradas
lá nas minas do Jone...
 
A mocidade e saúde,
as ilusões perdidas
que brilharão como astros no decote de
                                                  [qualquer lady
nas noites deslumbrantes de qualquer City.

Noémia de Sousa (Ferreira, 1997, pp. 354-355)

— Tio Dinasse chegou, mamã! Tio Dinasse chegou! Agora, eu, Mário e Carlitos, os mais novos 
dos cinco, já cercávamos e baralhávamos o caminhar um tanto lento e cansado do tio Dinasse. 
Mamã apareceu na esquina da casa, sorriso feito e mãos gotejando sobre o vestido molhado.
— Hoyo Hoyo Makwêju [Bem vindo, irmão!] — virando-se depois para nós
— vão buscar uma cadeira para o tio, depressa!
Zaragata. Todos queríamos transportar a cadeira. Mamã ameaçou-nos lá de longe debaixo da 
sombra da abacateira para onde encaminhara o tio Dinasse. Mesmo ao lado, o barril de água 
dava mais frescura ao lugar.
Era manhã de Dezembro, sábado e estava quente. Tio Dinasse tirou um lenço branco, 
imaculado, limpou o rosto e sentou-se. Ao seu lado pusemos também a maleta e um grande 
embrulho envolto em papel de caqui que ajudáramos a carregar logo ele entrara. O embrulho 
era grande, só agora é que reparávamos bem no tamanho. Que seria? […]
O tio tinha chegado há uma semana das minas. A doença do peito estava a piorar. Tinha até 
baixado ao hospital uma vez lá no Transvaal. Ele agora já não tinha forças para continuar a 
trabalhar.
Também os brancos disseram que estava acabado e que era melhor ficar na terra.

Calane da Silva, Xicandarinha na Lenha do Mundo
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José Craveirinha - Guiões de Leitura

3. Manifesto

Exploração do título

• Significado da palavra “Manifesto”

• Relação do significado pessoal com a definição

Manifesto: declaração pública em que se expõem os motivos que levaram à 

prática de certos atos que interessam a uma coletividade; texto programático de 

uma escola literária ou de um movimento literário.

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/manifesto

• Antecipação de sentidos

Leitura atenta

Interpretação e análise

• Elementos valorizados (sublinhar)

• Relação desses elementos com a identidade e a cultura moçambicana

• Explicitação de sentidos implícitos - recursos estilísticos (vv. 6-8, v. 30, v.46, v. 53, vv. 54-62)

• Relação do assunto do poema com o título (o que é declarado / defendido? quais são os 

motivos / argumentos apresentados?)

Elaboração de um pequeno manifesto (defesa de uma ideia + argumentação)
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Manifesto

Oh!
Meus belos e curtos cabelos crespos
e meus olhos negros como insurrectas
grandes luas de pasmo na noite mais bela
das mais belas noites inesquecíveis das terras do Zambeze.
                          
Como pássaros desconfiados
incorruptos voando com estrelas nas asas meus olhos
enormes de pesadelos e fantasmas estranhos motorizados
e minhas maravilhosas mãos escuras raízes do cosmos
nostálgicas de novos ritos de iniciação
dura da velha rota das canoas das tribos
e belas como carvões de micaias
na noite das quizumbas.
E a minha boca de lábios túmidos
cheios da bela virilidade ímpia de negro
mordendo a nudez lúbrica de um pão
ao som da orgia dos insectos urbanos
apodrecendo na manhã nova
cantando a cega-rega inútil das cigarras obesas.

Oh! E meus belos dentes brancos de marfim espoliado
puros brilhando na minha negra reencarnada face altiva
e no ventre maternal dos campos da nossa indisfrutada colheita 
de milho
o cálido encantamento selvagem da minha pele tropical.

Ah! E meu
corpo flexível como o relâmpago fatal da flecha de caça
e meus ombros lisos de negro da Guiné
e meus músculos tensos e brunidos ao sol das colheitas e da carga
e na capulana austral de um céu intangível
os búzios de gente soprando os velhos sons cabalísticos de África.

Ah!
o fogo
a lua
o suor amadurecendo os milhos
a grande irmã água dos nossos rios moçambicanos
e a púrpura do nascente no gume azul dos seios das montanhas.

Ah! Mãe África no meu rosto escuro de diamante
de belas e largas narinas másculas
frementes haurindo o odor florestal
e as tatuadas bailarinas macondes
nuas
na bárbara maravilha eurítmica
das sensuais ancas puras
e no bater uníssono dos mil pés descalços.
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Oh! E meu peito da tonalidade mais bela do bréu
e no embondeiro da nossa inaudita esperança gravado
o tótem mais invencível tótem do Mundo
e minha voz estentórea de homem do Tanganhica,
do Congo, Angola, Moçambique e Senegal.

Ah! Outra vez eu chefe zulo
eu azagaia banto
eu lançador de malefícios contra as insaciáveis
pragas de gafanhotos invasores.
Eu tambor
Eu suruma
Eu negro suaíli
Eu Tchaca
Eu Mahazul e Dingana
Eu Zichacha na confidência dos ossinhos mágicos do tintlholo
Eu insubordinada árvore de Munhuana
Eu tocador de presságios nas teclas das timbilas chopes
Eu caçador de leopardos traiçoeiros
E xiguilo no batuque.
E nas fronteiras de água do Rovuma ao Incomáti
Eu-cidadão dos espíritos das luas
carregadas de anátemas de Moçambique.

Craveirinha (Saúte, 2004, pp. 79-81)
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José Craveirinha - Guiões de Leitura

4. Hino à minha terra

Antecipação de sentidos para a escolha da epígrafe

Referência à celebração realizada pelo poema (hino: celebração / louvor de alguma coisa ou de 

alguém)

Articulação do poema com a epígrafe

Identificação de elementos identitários e culturais moçambicanos

Relação do poema com os movimentos da Negritude e do Pan-africanismo

Produção de um texto escrito em que celebrem alguém ou algo que não pertença ao património 

linguístico-cultural moçambicano 
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Hino à minha terra
 O sangue dos nomes
 é o sangue dos homens.
 Suga-o tu também se és capaz
 tu que não os amas.

Amanhece
sobre as cidades do futuro.
E uma saudade cresce no nome das coisas
e digo Metengobalame e Macomia
e é Metengobalame a cálida palavra
que os negros inventaram
e não outra coisa Macomia. 

E grito Inhamússua, Mutamba, Massangulo!!!
E torno a gritar Inhamússua, Mutamba, Massangulo!!!
E outros nomes da minha terra
afluem doces e altivos na memória filial
e na exacta pronúncia desnudo-lhes a beleza.
Chulamáti! Manhoca! Chinhambanine!
Morrumbala, Namaponda e Namarroi
e o vento a agitar sensualmente as folhas dos canhoeiros
eu grito Angoche, Marrupa, Michafutene e Zóbuè
e apanho as sementes do cutlho e a raíz da txumbula
e mergulho as mãos na terra fresca de Zitundo.
Oh, as belas terras do meu áfrico País
e os belos animais astutos
ágeis e fortes dos matos do meu País
e os belos rios e os belos lagos e os belos peixes
e as belas aves dos céus do meu país
e todos os nomes que eu amo belos na língua ronga
macua, suaíli, changana,
xítsua e bitonga
dos negros de Camunguine, Zavala, Meponda, Chissibuca
Zongoene, Ribáuè e Mossuril.
– Quissimajulo! Quissimajulo! – gritamos
nossas bocas autenticadas no hausto da terra.
– Aruângua! – responde a voz dos ventos na cúpula das micaias. 

E no luar de cabelos de marfim nas noites de Murrupula
e nas verdes campinas das terras de Sofala a nostalgia sinto
das cidades inconstruídas de Quissico
dos chindjiguiritanas no chilro tropical de Mapulanguene
das árvores de Namacurra, Muxilipo, Massinga
das inexistentes ruas largas de Pindagonga
e das casas de Chinhanguanine, Mugazine e Bala-Bala
nunca vistas nem jamais sonhadas ainda.
Oh! O côncavo seio azul-marinho da baía de Pemba
e as correntes dos rios Nhacuaze, Incomáti, Matola, Púnguè
e o potente espasmo das águas do Limpopo.
Ah! E um cacho das vinhas de espuma do Zambeze coalha ao sol
e os bagos amadurecem fartos um por um
amuletos bantos no esplendor da mais bela vindima. 
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E o balir pungente do chango e da impala
o meigo olhar negro do xipene
o trote nervoso do egocero assustado
a fuga desvairada do inhacoso bravo no Funhalouro
o espírito de Mahazul nos poentes da Munhuana
o voar das sécuas na Gorongoza
o rugir do leão na Zambézia
o salto do leopardo em Manjacaze
a xidana-kata nas redes dos pescadores da Inhaca
a maresia no remanso idílico de Bilene Macia
o veneno da mamba no capim das terras do régulo Santaca
a música da timbila e do xipendana
o ácido sabor da nhantsuma doce
o sumo da mampsincha madura
o amarelo quente da mavúngua
o gosto da cuácua na boca
o feitiço misterioso de Nengué-ua-Suna. 

Meus nomes puros dos tempos
de livres troncos de chanfuta umbila e mucarala
livres estradas de água
livres pomos tumefactos de sémen
livres xingobelas de mulheres e crianças
e xigubos de homens completamente livres

Grito Nhanzilo, Eráti, Macequece
e o eco das micaias responde: Amaramba, Murrupula,
e nos nomes virgens eu renovo o seu mosto em Muanacamba
e sem medo um negro queima as cinzas e as penas de corvos de agoiro

não corvos sim manguavavas
no esconjuro milenário do nosso invencível Xicuembo! 

E o som da xipalapala exprime
os caninos amarelos das quizumbas ainda
mordendo agudas glandes intumescidas de África
antes da circuncisão ébria dos tambores incandescentes
da nossa maior Lua Nova.

(Craveirinha, 1999, pp. 20-23.)
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José Craveirinha - Guiões de Leitura

10. Ao meu belo pai ex-emigrante

Ao meu belo pai ex-emigrante

Pai:
as maternas palavras de signos
vivem e revivem no meu sangue
e pacientes esperam ainda a época de colheita
enquanto soltas já são as tuas sentimentais
sementes de emigrante português
espezinhadas no passo de marcha
das patrulhas de sovacos suando
as coronhas de pesadelo.

E na minha rude e grata
sinceridade filial não esqueço
meu antigo português puro
que me geraste no ventre de uma tombasana
eu mais um novo moçambicano
semiclaro para não ser igual a um branco qualquer
e seminegro para jamais renegar
um glóbulo que seja dos Zambezes do meu sangue.

E agora
para além do antigo amigo Jimmy Durante a cantar
e a rir-se sem nenhuma alegria na voz roufenha
subconsciência dos porquês de Buster Keaton sorumbático
achando que não valia a pena fazer cara alegre
e um Algarve de amendoeiras florindo na outra costa
ante os meus sócios Bucha e Estica no ecrã todo
e para sempre no zinco um tap-tap de cacimba no chão
e minha Mãe agonizando na esteira em Michafutene
enquanto tua voz serena profecia paternal: - "Zé:
quando eu fechar os olhos não terás mais ninguém.”

Oh, Pai:
Juro que em mim ficaram laivos
do luso-arábico Aljezur da tua infância
mas amar por amor só amo
e somente posso e devo amar
esta minha única e bela nação do Mundo
onde minha Mãe nasceu e me gerou
e contigo comungou a terra, meu Pai.
E onde ibéricas heranças de fados e broas
se africanizaram para a eternidade nas minhas veias
e o teu sangue se moçambicanizou nos torrões
da sepultura de velho emigrante numa cama do hospital
colono tão pobre como desembarcaste em África
meu belo Pai ex-português.
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Pai:
O Zé de cabelos crespos e aloirados
não sei como ou antes por tua culpa
o "Trinta-Diabos" de joelhos esfolados nos mergulhos
à Zamora nas balizas dos estádios descampados
avançado-centro de "bicicleta" à Leónidas no capim
mortífera pontaria de fisga na guerra aos gala-galas
embasbacado com as proezas dos leões do Circo Pagel
nódoas de cajú na camisa e nos calções de caqui
campeão de corridas no xitututo Harley Davidson
os fundilhos dos calções avermelhados nos montes
do Desportivo nas gazetas doca à dos pescadores
para salvar a rapariga à Maureen O'Sullivan das mandíbulas
afiadas dos jacarés do filme de Trazan Weissmuller
os bolsos cheios de tingolé da praia
as viagens clandestinas nas traseiras gã-galhã-galhã
do carro eléctrico e as mangas verdes com sal
sou eu, Pai, o "Cascabulho" para ti
o Sontinho para a minha Mãe
todo maluco de medo das visões alucinantes
de Lon Chaney com muitas caras.

Pai:
Ainda me lembro do teu olhar
e mais humano o tenho agora na lucidez da saudade
ou teus versos de improviso em loas à vida escuto
e também lágrimas na demência dos silêncios
em tuas pálpebras revejo nitidamente
eu Buck Jones no vaivém dos teus joelhos
dez anos de alma nos olhos cheios da tua figura
na dimensão desmedida do meu amor por ti
meu belo algarvio bem moçambicano!

E choro-te
chorando-me mais agora que te conheço
a ti, meu pai vinte e sete anos e três meses depois
dos carros na lenta procissão do nosso funeral
mas só Tu no caixão de funcionário aposentado
nos limites da vida
e na íris do meu olhar o teu lívido rosto
ah, e nas tuas olheiras o halo cinzento do Adeus
e na minha cabeça de mulatinho os últimos
afagos da tua mão trémula mas decidida sinto
naquele dia de visitas na enfermaria do hospital central.

E revejo os teus longos dedos no dirlim-dirlim da guitarra
ou o arco da bondade deslizando no violino da tua aguda tristeza
e nas abafadas noites dos nossos índicos verões
tua voz grave recitando Guerra Junqueiro ou Antero
e eu ainda Ricardino, Douglas Fairbanks e Tom Mix
todos cavalgando aos tiros menos Tarzan analfabeto
e de tanga na casa de madeira-e-zinco
da estrada do Zichacha onde eu nasci.
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Explicação (por palavras próprias) das expressões sublinhadas.

Caracterização do sentimento do sujeito lírico.

Identificação de marcas identitárias e culturais do emissor (sujeito lírico) e do 
destinatário (o pai).

Relação do poema com o seu título.

Produção de um texto escrito sobre as suas marcas identitárias
• Aquelas relativas à cultura moçambicana e à sua comunidade
• Aquelas que são só suas (individuais) e que o distinguem dos outros
• Aquelas que pensa partilhar com o resto da humanidade

Pai:
Afinal tu e a minha mãe não morreram ainda bem
mas sim os símbolos Texas Jack vencedor dos índios
e Tarzan agente inglês disfarçado em África
e a Shirley Temple de sofisma nas covinhas da face
e eu também é que mudámos.
E alinhavadas palavras como se fossem versos
bandos de sécuas ávidas sangrando grãos de sol
no tropical silo de raivas eu deixo nesta canção
para ti, meu Pai, minha homenagem de caniços
agitados nas manhãs de bronzes
chorando gotas de uma cacimba de solidão nas próprias
almas esguias hastes espetadas nas margens das húmidas
ancas sinuosas dos rios.

E nestes versos te escrevo, meu Pai
por enquanto escondidos teus póstumos projectos
mais belos no silêncio e mais fortes na espera
porque nascem e renascem no meu não cicatrizado
ronga-ibérico mas afro-puro coração.
E fica a tua prematura beleza afro-algarvia
quase revelada nesta carta elegia para ti
meu resgatado primeiro ex-português
número UM Craveirinha moçambicano!

(Craveirinha, 1999, pp. 157-161.)
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José Craveirinha - Guiões de Leitura

9. Quero ser tambor

Comentários sobre a identificação do sujeito lírico com o “tambor”, empregue de forma 
metafórica no poema (o que significa “ser tambor”?).
Referência a figuras de estilo e ao seu valor expressivo (vv. 1, 9, 15, 27).
Relação do texto com o excerto que se segue do poema de Álvaro de Campos 
(Fernando Pessoa). 

Produção de um pequeno texto que inicia por: “Eu quero ser…”

Quero ser tambor
Tambor está velho de gritar
ó velho Deus dos homens
deixa-me ser tambor
corpo e alma só tambor
só tambor gritando na noite quente dos trópicos.

E nem flor nascida no mato do desespero
Nem rio correndo para o mar do desespero
Nem zagaia temperada no lume vivo do desespero
Nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero

Nem nada!

Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra.
Só tambor de pele curtida ao sol da minha terra.
Só tambor cavado nos troncos duros da minha terra.

Eu
Só tambor rebentando o silêncio amargo da Mafalala.
Só tambor velho de sentar no batuque do meu povo.
Só tambor perdido na escuridão da noite perdida.

Ó velho Deus dos homens
eu quero ser tambor.
E nem rio
e nem flor
e nem zagaia por enquanto
e nem mesmo poesia.

Só tambor ecoando como a canção da força e da vida
Só tambor noite e dia
dia e noite só tambor
até à consumação da grande festa do batuque!

Oh velho Deus dos homens
deixa-me ser tambor
só tambor!

(Craveirinha, 1999, pp. 177-178.)

Não! Só quero a liberdade!
Amor, glória, dinheiro são prisões.
Bonitas salas? Bons estofos? Tapetes moles?
Ah, mas deixem-me sair para ir ter comigo.
Quero respirar o ar sozinho,[…]

Não quero! Dêem-me a liberdade!
Quero ser igual a mim mesmo.
Não me capem com ideais!
Não me vistam as camisas-de-forças das 
                                                            [maneiras!
Não me façam elogiável ou inteligível!
Não me matem em vida! […]          Álvaro de Campos
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Rui Knopfli - Guiões de Leitura

1. Naturalidade

Relação do poema com a dicotomia ser europeu / ser africano
Articulação da temática com o período do pré-independência em Moçambique
Reflexão sobre o processo de construção identitária - traços culturais e identitários da 
comunidade / sociedade / país + ser humano, cidadão do mundo + características pessoais, 
singulares
Produção de um texto escrito - A Minha Identidade

NATURALIDADE

Europeu, me dizem.
Eivam-me de literatura e doutrina
europeias
e europeu me chamam.

Não sei se o que escrevo tem raiz de algum
pensamento europeu.
É provável… Não. É certo,
mas africano sou.
Pulsa-me o coração ao ritmo dolente
desta luz e deste quebranto.
Trago no sangue uma amplidão
de coordenadas geográficas e mar Índico.
Rosas não me dizem nada,
caso-me mais à agrura das micaias
e ao silêncio longo e roxo das tardes
com gritos de aves estranhas.

Chamais-me europeu? Pronto, calo-me.
Mas dentro de mim há savanas de aridez
e planuras sem fim
com longos rios langues e sinuosos,
uma fita de fumo vertical,
um negro e uma viola estalando.

Knopfli (Saúte, 2004, pp. 249-250)
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Rui Knopfli - Guiões de Leitura

2. Curandeiro

Indicação de aspectos culturais veiculados pelo poema
Comentário dos dois últimos versos do poema
Relação entre a medicina tradicional e o sistema de saúde em Moçambique
Reflexão sobre: os desígnios divinos vs. a responsabilização humana
Produção de um texto escrito -  As Crenças do Ser Humano

CURANDEIRO

Lança os ossos e antevê futuro e curas.
Não, não é o mover das pedras na tlhuva.
A tint’tlhuva é um xadrez ancestral
praticado por competidores, mais
ou menos adestrados, no número

exacto dos buracos abertos no chão.
A sua tarefa é outra, porém: não
joga um jogo, joga com o futuro
que, aos poucos, julga entrever
nos dados lançados e seus crípticos

desígnios. A sua leitura, quase nunca
clara, é intrigante por vezes, feita
de hesitações e perplexidades sempre:
o futuro é um jogo de acasos,
nele uns se salvam, outros se perdem. 

Knopfli (Saúte, 2004, pp. 286-287)
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Mia Couto

“À porta da modernidade, há sete sapatos sujos que necessitamos descalçar”

[…] Todos os dias somos confrontados com o apelo exaltante de combater a pobreza. E 
todos nós, de modo generoso e patriótico, queremos participar nessa batalha. Existem, no 
entanto, várias formas de pobreza. E há, entre todas, uma que escapa às estatísticas e aos 
indicadores  numéricos:  é  a  penúria  da  nossa  reflexão  sobre  nós  mesmos.  Falo  da 
dificuldade de nós pensarmos como sujeitos históricos,  como lugar de partida e como 
destino de um sonho.
[…] Vale a pena perguntarmo-nos: o que está acontecer? O que é preciso mudar dentro e 
fora de África?
Estas perguntas são sérias. Não podemos iludir as respostas, nem continuar a atirar poeira 
para ocultar responsabilidades. Não podemos aceitar que elas sejam apenas preocupação 
dos governos. […]
[…] as conquistas da liberdade e da democracia que hoje usufruímos só serão definitivas 
quando se converterem em cultura de cada um de nós. E esse é ainda um caminho de 
gerações.  Entretanto,  pesam  sobre  Moçambique  ameaças  que  são  comuns  a  todo  o 
continente. A fome, a miséria, as doenças, tudo isso nós partilhamos com o resto de África. 
Os números são aterradores: 90 milhões de africanos morrerão com SIDA nos próximos 20 
anos. Para esse trágico número, Moçambique terá contribuído com cerca de 3 milhões de 
mortos.  A  maior  parte  destes  condenados  são  jovens  e  representam  exactamente  a 
alavanca com que poderíamos remover o peso da miséria. Quer dizer, África não está só 
perdendo o seu próprio presente: está perdendo o chão onde nasceria um outro amanhã.
[…] A pergunta crucial é esta: o que é que nos separa desse futuro que todos queremos? 
Alguns acreditam que o que falta são mais quadros, mais escolas, mais hospitais. Outros 
acreditam que precisamos de mais investidores, mais projectos económicos. Tudo isso é 
necessário, tudo isso é imprescindível. Mas para mim, há uma outra coisa que é ainda 
mais importante.  Essa coisa tem um nome: é uma nova atitude.  Se não mudarmos de 
atitude  não  conquistaremos  uma condição  melhor.  Poderemos  ter  mais  técnicos,  mais 
hospitais, mais escolas, mas não seremos construtores de futuro.
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Falo de uma nova atitude mas a palavra deve ser pronunciada no plural, pois ela compõe 
um conjunto vasto de posturas, crenças, conceitos e preconceitos. Há muito que venho 
defendendo que o maior factor de atraso em Moçambique não se localiza na economia 
mas na incapacidade de gerarmos um pensamento produtivo,  ousado e inovador.  Um 
pensamento que não resulte da repetição de lugares comuns, de fórmulas e de receitas já 
pensadas pelos outros.
[…]  Estamos  todos  nós  estreando  um  combate  interno  para  domesticar   os  nossos 
antigos   fantasmas.  Não  podemos  entrar  na  modernidade  com  o  actual  fardo  de 
preconceitos. À porta da modernidade precisamos de nos descalçar. Eu contei sete sapatos 
sujos  que  necessitamos  deixar  na  soleira  da  porta  dos  tempos  novos.  Haverá  muitos. 
Mas eu tinha que escolher e sete é um número mágico.

Primeiro sapato 

A  ideia que os culpados são sempre os outros e nós somos sempre 
vítimas

Nós  já  conhecemos  este  discurso.  A  culpa  já  foi  da  guerra,  do  colonialismo,  do 
imperialismo, do apartheid, enfim, de tudo e de todos. Menos nossa. É verdade que os 
outros tiveram a sua dose de culpa no nosso sofrimento. Mas parte da responsabilidade 
sempre morou dentro de casa.
Estamos sendo vítimas de um longo processo de desresponsabilização. Esta lavagem de 
mãos  tem  sido  estimulada  por  algumas  elites  africanas  que  querem  permanecer  na 
impunidade. Os culpados estão à partida encontrados: são os outros, os da outra etnia, os 
da outra raça, os da outra geografia.
[…] Há um tempo atrás fui sacudido por um livro intitulado Capitalist Nigger: The Road 
to Success de um nigeriano chamado Chika A. Onyeani. Reproduzi num jornal nosso um 
texto desse economista que é um apelo veemente para que os africanos renovem o olhar 
que mantém sobre si mesmos. Permitam-me que leia aqui um excerto dessa carta.

Caros irmãos: Estou completamente cansado de pessoas que só pensam numa 
coisa: queixar-se e lamentar-se num ritual em que nos fabricamos mentalmente 
como vítimas. Choramos e lamentamos, lamentamos e choramos. Queixamo-nos 
até à náusea sobre o que os outros nos fizeram e continuam a fazer. E pensamos 
que o mundo nos deve qualquer coisa. Lamento dizer-vos que isto não passa de 
uma ilusão. Ninguém nos deve nada. Ninguém está disposto a abdicar daquilo 
que tem, com a justificação que nós também queremos o mesmo. Se quisermos 
algo temos que o saber conquistar. Não podemos continuar a mendigar, meus 
irmãos e minhas irmãs. […]
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Queremos  que  outros  nos  olhem com dignidade  e  sem paternalismo.  Mas  ao  mesmo 
tempo continuamos olhando para  nós  mesmos  com benevolência  complacente:  Somos 
peritos na criação do discurso desculpabilizante. E dizemos:
Que alguém rouba porque, coitado, é pobre (esquecendo que há milhares de outros pobres 
que não roubam)
Que o funcionário ou o polícia são corruptos porque, coitados, tem um salário insuficiente 
(esquecendo que ninguém, neste mundo, tem salário suficiente)
Que o político abusou do poder porque, coitado, na tal África profunda, essas práticas são 
antropologicamente legítimas.
A desresponsabilização é um dos estigmas mais graves que pesa sobre nós, africanos de 
Norte a Sul. Há os que dizem que se trata de uma herança da escravatura, desse tempo em 
que  não  se  era  dono de  si  mesmo.  O patrão,  muitas  vezes  longínquo e  invisível,  era 
responsável pelo nosso destino. Ou pela ausência de destino. […]

Segundo sapato  

A ideia de que o sucesso não nasce do trabalho
[…] Nunca ou quase nunca se vê o êxito como resultado do esforço, do trabalho como um 
investimento a longo prazo. As causas do que nos sucede (de bom ou mau) são atribuídas 
a forças invisíveis que comandam o destino. Para alguns esta visão causal é tida como tão 
intrinsecamente  “africana”  que  perderíamos  “identidade”  se  dela  abdicássemos.  Os 
debates  sobre  as  “autenticas”  identidades  são  sempre  escorregadios.  Vale  a  pena 
debatermos, sim, se não poderemos reforçar uma visão mais produtiva e que aponte para 
uma atitude mais activa e interventiva sobre o curso da História.
Infelizmente  olhamo-nos mais  como consumidores  do que produtores.  A ideia  de que 
África pode produzir arte, ciência e pensamento é estranha mesmo para muitos africanos. 
Até aqui o continente produziu recursos naturais e força laboral.
Produziu  futebolistas,  dançarinos,  escultores.  Tudo  isso  se  aceita,  tudo  isso  reside  no 
domínio  daquilo  que  se  entende  como  “natureza”.  Mas  já  poucos  aceitarão  que  os 
africanos possam ser produtores de ideias, de ética e de modernidade. Não é preciso que 
os outros desacreditem. Nós próprios nos encarregamos dessa descrença.
O ditado diz “o cabrito come onde está amarrado”. Todos conhecemos o lamentável uso 
deste aforismo e como ele fundamenta a acção de gente que tira partido das situações e 
dos lugares. Já é triste que nos equiparemos a um cabrito. Mas também é sintomático que, 
nestes provérbios de conveniência, nunca nos identificamos como os animais produtores, 
como é por exemplo a formiga.  Imaginemos que o ditado muda e passar a ser assim: 
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“Cabrito produz onde está amarrado.” Eu aposto que, nesse caso, ninguém mais queria ser 
cabrito.

Terceiro sapato  

O preconceito de quem critica é um inimigo
[…] Esse desencorajar do espírito crítico é ainda mais grave quando se trata da juventude. 
O universo rural é fundado na autoridade da idade. Aquele que é jovem, aquele que não 
casou nem teve filhos,  esse não tem direitos,  não tem voz nem visibilidade.  A mesma 
marginalização pesa sobre a mulher.
Toda essa herança não ajuda a que se crie uma cultura de discussão frontal e aberta. Muito 
do debate de ideias é,  assim, substituído pela agressão pessoal.  Basta diabolizar quem 
pensa de modo diverso. Existe uma variedade de demónios à disposição: uma cor política, 
uma cor de alma, uma cor de pele, uma origem social ou religiosa diversa.

Quarto sapato 

A ideia que mudar as palavras muda a realidade
Uma vez em Nova Iorque um compatriota nosso fazia uma exposição sobre a situação da 
nossa economia e, a certo momento, falou de mercado negro. Foi o fim do mundo. Vozes 
indignadas  de  protesto  se  ergueram e  o  meu pobre  amigo  teve  que  interromper  sem 
entender  bem  o  que  se  estava  a  passar.  No  dia  seguinte  recebíamos  uma  espécie  de 
pequeno  dicionário  dos  termos  politicamente  incorrectos.  Estavam  banidos  da  língua 
termos como cego, surdo, gordo, magro, etc… […]
Hoje assistimos, por exemplo, a hesitações sobre se devemos dizer “negro” ou “preto”. 
Como se o problema estivesse nas palavras, em si mesmas. O curioso é que, enquanto nos 
entretemos com essa escolha, vamos mantendo designações que são realmente pejorativas 
como as de mulato e de monhé.
Há toda uma geração que está aprendendo uma língua – a língua dos workshops. É uma 
língua simples uma espécie de crioulo a meio caminho entre o inglês e o português. Na 
realidade, não é uma língua mas um vocabulário de pacotilha. Basta saber agitar umas 
tantas palavras da moda para falarmos como os outros, isto é, para não dizermos nada. 
[…]

Quinto sapato  

A vergonha de ser pobre e o culto das aparências
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A pressa em mostrar que não se é pobre é, em si mesma, um atestado de pobreza. A nossa 
pobreza não pode ser motivo de ocultação. Quem deve sentir vergonha não é o pobre mas 
quem cria pobreza.
Vivemos hoje uma atabalhoada preocupação em exibirmos falsos sinais de riqueza. Criou-
se a ideia que o estatuto do cidadão nasce dos sinais que o diferenciam dos mais pobres.
Recordo-me que certa vez entendi comprar uma viatura em Maputo. Quando o vendedor 
reparou no carro que eu tinha escolhido quase lhe deu um ataque. “Mas esse, senhor Mia, 
o senhor necessita de uma viatura compatível”. O termo é curioso: “compatível”. […]
É  urgente  que  as  nossas  escolas  exaltem a  humildade  e  a  simplicidade  como valores 
positivos.
A arrogância e o exibicionismo não são, como se pretende, emanações de alguma essência 
da cultura africana do poder. São emanações de quem toma a embalagem pelo conteúdo.

Sexto sapato  

A passividade perante a injustiça
Estamos dispostos a denunciar injustiças quando são cometidas contra a nossa pessoa, o 
nosso grupo, a nossa etnia, a nossa religião. Estamos menos dispostos quando a injustiça é 
praticada contra os outros. Persistem em Moçambique zonas silenciosas de injustiça, áreas 
onde o crime permanece invisível.  […]

Sétimo sapato  

A ideia de que para sermos modernos temos que imitar os outros
[…]  O resultado  é  que  a  produção  cultural  nossa  se  está  convertendo  na  reprodução 
macaqueada da cultura dos outros.
[…] A  secundarização  das línguas moçambicanas (incluindo da língua portuguesa) e a 
ideia que só temos identidade naquilo que é folclórico são modos de nos soprarem ao 
ouvido a seguinte mensagem: só somos modernos se formos americanos.
[…] Falei da carga de que nos devemos desembaraçar para entrarmos a corpo inteiro na 
modernidade. Mas a modernidade não é uma porta apenas feita pelos outros. Nós somos 
também carpinteiros dessa construção e só nos interessa entrar numa modernidade de que 
sejamos também construtores. […]

“À porta da modernidade, há sete sapatos sujos que necessitamos descalçar” 
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[…] A minha mensagem é simples:  mais do que uma geração tecnicamente capaz, nós 
necessitamos de uma geração capaz de questionar a técnica.  Uma juventude capaz de 
repensar o país e o mundo. Mais do que gente preparada para dar respostas, necessitamos 
de  capacidade  para  fazer  perguntas.  Moçambique  não  precisa  apenas  de  caminhar. 
Necessita de descobrir o seu próprio caminho num tempo enevoado e num mundo sem 
rumo. A bússola dos outros não serve, o mapa dos outros não ajuda. Necessitamos de 
inventar  os  nossos  próprios  pontos  cardeais.  Interessa-nos  um passado que não esteja 
carregado de preconceitos, interessa-nos um futuro que não nos venha desenhado como 
um receita financeira.
A Universidade deve ser um centro de debate, uma fábrica de cidadania activa, uma forja 
de  inquietações  solidárias  e  de  rebeldia  construtiva.  Não  podemos  treinar  jovens 
profissionais  de sucesso num oceano de miséria.  A Universidade não pode aceitar  ser 
reprodutor da injustiça e da desigualdade. Estamos lidando com jovens e com aquilo que 
deve ser um pensamento jovem, fértil e produtivo. Esse pensamento não se encomenda, 
não nasce sozinho. Nasce do debate, da pesquisa inovadora, da informação aberta e atenta 
ao que de melhor está surgindo em África e no mundo.
[…] Teremos mais e mais orgulho em sermos quem somos: moçambicanos construtores de 
um tempo e  de  um lugar  onde  nascemos  todos  os  dias.  É  por  isso  que  vale  a  pena 
aceitarmos descalçar não só os setes mas todos os sapatos que atrasam a nossa marcha 
colectiva.  Porque a verdade é uma: antes vale andar descalço do que tropeçar com os 
sapatos dos outros.

http://arquivo.geledes.org.br/em-debate/colunistas/22638-mia-couto-a-porta-da-modernidade-ha-sete-sapatos-sujos-que-necessitamos-descalcar

Questões para refletir e discutir 
1. Um dos lemas que escutamos todos os dias, na rua, nos discursos oficiais, nos meios de 
comunicação social…, é o “combate à pobreza”. Como refere Mia Couto, “todos nós […] 
queremos participar nessa batalha”. O que significa para si “combater a pobreza”? O que 
poderá cada um dos cidadãos fazer para que esse combate seja eficaz?
2.  Por que motivo afirma Mia Couto que “África não está só perdendo o seu próprio 
presente: está perdendo o chão onde nasceria um outro amanhã”?
3. Como imagina o futuro do seu país?
4.  Mia  Couto  afirma  que  é  necessário  “uma  nova  atitude”?  A que  atitude  se  refere? 
Concorda com esta posição? Justifique a sua resposta.
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5. Mia Couto refere-se a “sete sapatos sujos” que se devem descalçar. O “primeiro sapato” 
implica abandonar o discurso “desculpabilizante”, ou seja, a ideia que “Os culpados […] 
são os outros, as da outra etnia, os da outra raça, os da outra geografia”. Concorda que se 
deve “descalçar” esse “sapato”? Justifique a sua resposta.
6. O “segundo sapato sujo” referido por Mia Couto refere-se à “ideia de que o sucesso não 
nasce do trabalho”. Qual será o motivo que conduz a esse pensamento que o êxito e o 
sucesso não se conquistam através do esforço, do empenho, do trabalho? Qual é a sua 
posição sobre essa ideia?
7. Comente o provérbio citado por Mia Couto “o cabrito come onde está amarrado”.
8.  Como “terceiro  sapato”,  Mia  Couto  apresenta  um preconceito:  “quem critica  é  um 
inimigo”.  Indique:  se  considera  que  este  preconceito  seja  uma  realidade  na  sua 
comunidade/sociedade e como lida pessoalmente com as críticas.
9. Comente as afirmações que se seguem: 
- “Aquele que é jovem, aquele que não casou nem teve filhos, esse não tem direitos, não 
tem voz nem visibilidade. A mesma marginalização pesa sobre a mulher”.
- “ Toda essa herança não ajuda a que se crie uma cultura de discussão frontal e aberta”.
- “Existe uma variedade de demónios à disposição: uma cor política, uma cor de alma, 
uma cor de pele, uma origem social ou religiosa diversa”.
10. A que se refere Mia Couto quando escreve sobre o “quarto sapato sujo”, ou seja, “a 
ideia que mudar as palavras muda a realidade”?
11. Comente a frase “A presa em mostrar que não se é pobre é, em si mesma, um atestado 
de pobreza” relativa ao “quinto sapato sujo”.
12.  O “sexto sapato” é  a  “passividade perante  a  injustiça”.  Discuta com os colegas as 
injustiças que observa no seu dia-a-dia.
13. Comente as frases que se seguem: “Estamos dispostos a denunciar injustiças quando 
são  cometidas  contra  a  nossa  pessoa,  o  nosso  grupo,  a  nossa  etnia,  a  nossa  religião. 
Estamos menos dispostos quando a injustiça é praticada contra os outros”.
14.  Concorda  com a  afirmação “para  sermos  modernos  temos  que  imitar  os  Outros”? 
Justifique a sua resposta.
15. Comente as seguintes afirmações:
- “Interessa-nos um passado que não esteja carregado de preconceitos, interessa-nos um 
futuro que não nos venha desenhado como um receita financeira”.
- “A Universidade deve ser um centro de debate, uma fábrica de cidadania activa, uma 
forja de inquietações solidárias e de rebeldia construtiva”.
- “[…] antes vale andar descalço do que tropeçar com os sapatos dos outros”.
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título
• Construção de significado a partir do título do poema
• Inferir o tema/assunto
• Relação com a periodização da literatura cabo-verdiana

2. Interpretação e análise do poema
• Identificação das viagens realizadas pelo sujeito lírico (físicas vs. mentais)
• Exploração dos recursos estilísticos
• Relação com a dicotomia “querer partir e ter de ficar” (motivações subjacentes a 

ambas as posições)
• Existência ou inexistência de referências a aspectos culturais
• Existência ou inexistência de referências ao período colonial

3. As minhas viagens - expressão do ponto de vista pessoal sobre o tema
• Reflectir sobre: as viagens realizadas, as viagens que gostaria de realizar, as 

motivações para realizar essas viagens, os obstáculos à realização das viagens (HEI)
• Discussão conjunta sobre as nossas viagens (HC)

Viagens

Lembro as viagens que fazia nos paquetes da Blue Star  
quando escalavam o porto da ilha de S. Vicente. 
Eram viagens que não passavam nunca do cais  
mas punham um alvoroço bem grande no meu coração. 
 
Ora seguia rumo à Europa, 
Hamburgo, Paris, Londres... 
Ora para Cuba, México, Argentina... 
 
Mas para o Rio de Janeiro é que ia sempre de preferência. 
 
Era à tarde quando ia passear para o cais  
(todas as partidas deviam ser pela tarde  
porque depressa se apaga dos olhos a terra que ficou atrás). 
O bote estava mesmo encostado à escada para me levar  
e eu começava a descer o primeiro degrau... 
 
Mas retrocedia logo porque então me lembrava  
de que no dia seguinte tinha que pôr a assinatura  
no livro do ponto da repartição. 
 
Foi afinal o livro do ponto  
onde todos os dias deixava melancolicamente  
a minha assinatura e a minha renúncia, 
que fez com que todas as minhas viagens  
nunca passassem do cais da ilha de S. Vicente…

Jorge Barbosa (in Caderno de um ilhéu)
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4. Comparação com o “Poema do Mar” do mesmo autor

• Referência aos pontos em contacto entre os dois poemas (HEI)

POEMA DO MAR 

O drama do Mar, 
o desassossego do Mar, 
            sempre  
            sempre  
            dentro de nós!
 
O Mar! 
cercando  
prendendo as nossas Ilhas, 
desgastando as rochas das nossas Ilhas! 
Deixando o esmalte do seu salitre nas faces dos pescadores, 
roncando nas areias das nossas praias, 
batendo a sua voz de encontro aos montes, 
baloiçando os barquinhos de pau que vão por estas costas... 
 
O Mar! 
pondo rezas nos lábios, 
deixando nos olhos dos que ficaram  
a nostalgia resignada de países distantes  
que chegam até nós nas estampas das ilustrações  
nas fitas de cinema  
e nesse ar de outros climas que trazem os passageiros 
quando desembarcam para ver a pobreza da terra!

O Mar! 
a esperança na carta de longe  
que talvez não chegue mais!... 
 
O Mar! 
saudades dos velhos marinheiros contando histórias de tempos passados, 
histórias da baleia que uma vez virou a canoa... 
de bebedeiras, de rixas, de mulheres, nos portos estrangeiros…  
 
O Mar! dentro de nós todos, 
no canto da Morna, 
no corpo das raparigas morenas, 
nas coxas ágeis das pretas, 
no desejo da viagem que fica em sonhos de muita gente! 
 
            Este convite de toda a hora  
            que o Mar nos faz para a evasão! 
            Este desespero de querer partir 
            e ter que ficar!

Jorge Barbosa (in Ambiente) 
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título
• Construção de significado a partir do título do poema
• Inferir o tema/assunto
• Relação com a periodização da literatura cabo-verdiana

2. Interpretação e análise do poema
• Identificação da “prisão” a que se refere o sujeito lírico (justificação)
• Exploração dos recursos estilísticos (metáfora, comparação)
• Relação com a dicotomia “querer partir e ter de ficar”
• Existência ou inexistência de referências a aspectos culturais
• Existência ou inexistência de referências ao período colonial

3. Relação com o poema “Viagens”
• Identificação de relações de semelhança e de dissemelhança com o poema “Viagens”

4. Relação com um excerto do poema moçambicano “Cela 1” de José Craveirinha

• Identificação dos diferentes tipos de “prisão” referidos nos poemas e as posturas do 
sujeito lírico de ambos os poemas face ao sentimento de “estar preso”

5. Ponto de vista pessoal sobre a “sensação de estar preso”
• Descrição de uma situação em que se sentiu “preso”, em sentido metafórico, sem 

alternativas e do modo como lidou com a situação (HEI)

Prisão
 
Pobre do que ficou na cadeia
de olhar resignado,
a ver das grades quem passa na rua!

pobre de mim que fiquei detido também
na Ilha tão desolada rodeada de Mar!...
... as grades também da minha prisão!

Jorge Barbosa (in Poesias I)

Cela 1
 
Metalizaram-me as portas
vãos janelizam-me às barras
mas basta reflectir transponho-as
atingindo incólume os horizontes. 
[…]

José Craveirinha
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título
• Construção de significado a partir do título do poema
• Inferir o tema/assunto
• Relação com a história da literatura são-tomense

2. Interpretação e análise do poema
• Indicação do assunto do poema
• Identificação do sentido dos seguintes versos:

• “E tenho no peito uma alma grande / uma alma feita de adição.” (vv. 10-11)
• “Quando amo a branca / sou branco… / Quando amo a negra / sou negro. /Pois é…” (vv. 

28-32) 
• Identificação no poema de uma passagem que expresse um preconceito (estereótipos)

• Exploração dos recursos estilísticos

3. A questão identitária
• Já falamos no ano anterior sobre a questão da identidade, com base no texto que 

produziste, refere 3 aspectos que consideres que tens em comuns com os teus 
colegas de turma e 3 características que te distingam deles.

• Indica a cor de pele dos teus amigos? E familiares? E conhecidos?
• Para ti a cor da pele expressa as características de um indivíduo (se é bom, mau, 

sincero, agressivo, humilde…)? (Justificação.)

CANÇÃO DO MESTIÇO 
  
Mestiço 
  
Nasci do negro e do branco 
e quem olhar para mim 
é como que se olhasse 
para um tabuleiro de xadrez: 
a vista passando depressa 
fica baralhando cor 
no olho alumbrado de quem me vê. 
  
Mestiço! 
  
E tenho no peito uma alma grande 
uma alma feita de adição. 
  
Foi por isso que um dia 
o branco cheio de raiva 
contou os dedos das mãos 
fez uma tabuada e falou grosso: 
– mestiço! 
a tua conta está errada. 
Teu lugar é ao pé do negro.

Ah! 
Mas eu não me danei... 
e muito calminho 
arrepanhei o meu cabelo para trás 
fiz saltar fumo do meu cigarro 
cantei alto 
a minha gargalhada livre 
que encheu o branco de calor!... 
  
Mestiço! 
  
Quando amo a branca 
sou branco... 
Quando amo a negra 
sou negro. 
Pois é...  

Francisco José Tenreiro
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título do conto 
2. Leitura do conto “Rio Negro” (extraído da obra A Educação Sentimental dos 

Pássaros de José Eduardo Agualusa)

Rio Negro

O barco deslizava devagar através da água lisa, quase negra, larga lâmina de chumbo 
pousada entre a floresta.  As margens, muito ao fundo, cobertas pela sombra 
compacta  das árvores, repetiam‑se insones e apáticas, dia após  dia. Nenhuma asa 
sobressaltava o ar. Nenhuma barbatana  agitava a imensa extensão líquida. Um dos 
escritores, um jovem rebelde, muito pálido, sugeriu que talvez o barco recuasse todas 
as noites pelo mesmo trilho por onde,  durante o dia, fingia avançar. Pensando 
melhor talvez nem sequer avançasse. As margens eram sempre as mesmas. As águas, 
sempre as mesmas. Apenas o céu se renovava. 

«Vai ver estamos mortos», acrescentou um segundo escritor: «Estamos mortos e ainda 
não sabemos.»

O primeiro escritor daria um morto convincente.  Além da palidez e das profundas 
olheiras, escavadas com  raiva num rosto excessivamente magro, exibia no 
braço esquerdo a tatuagem de uma serpente mordendo um coração. O segundo escritor, 
embora muito mais velho,  parecia, pelo contrário, demasiado jovem e 
demasiado saudável para um morto. Foi então que o índio, sentado a uma mesa próxima, 
ergueu a voz: «Estas águas estão cheias de mortos.»

Os dois escritores ficaram à espera que continuasse, mas ele não disse mais nada. O 
índio viajava ao serviço  da empresa de turismo corresponsável pelo encontro  literário. 
Nessa manhã levara os escritores numa visita pela floresta. Mostrou‑lhes uma palmeira 
eriçada de espinhos. Arrancou um espinho. Agachou‑se junto às  raízes de uma árvore 
enorme e mergulhou a ponta do espinho numa espuma branca:

«Isto é esperma de um sapo. Se tocar num olho, na língua, a pessoa morre em poucos 
segundos. Paralisa o sistema nervoso.»

A seguir cortou, com um único golpe de machete,  o tronco estreito, muito liso e 
redondo, de um pequeno arbusto:

«É oco por dentro. Pronto. Virou uma zarabatana.»
Introduziu o espinho na arma e soprou. O espinho cravou‑se numa árvore, a escassos 

centímetros dos olhos espantados do primeiro escritor.
«Caramba! Quase me acertava!»
O índio encolheu os ombros:
«Se a intenção fosse acertar, eu teria acertado, moço. Acertava nessa serpente.»
Os três homens estavam no deque, junto ao bar.  Viam passar as margens, muito 

devagar, como num filme  de Manoel de Oliveira. Em determinada altura uma 
viva agitação percorreu o rio e três botos cor‑de‑rosa irromperam da escuridão das águas. 
O índio suspirou:

«A genitália dos botos é igualzinha à das mulheres.»
O escritor mais novo soltou uma minúscula gargalhada:
«Como sabe?»
O guia lançou‑lhe um olhar oblíquo. Troça, talvez  desprezo. Terminou de beber a 

coca‑cola e levantou‑se.
Ao final da tarde reapareceu no deque, fantasiado de índio norte‑americano, o rosto 

pintado, um cocar de penas coloridas na cabeça, e um violão debaixo do braço. Dirigiu‑se 
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para um pequeno palco, improvisado  junto ao bar, e começou a cantar, numa voz 
melancólica,  uma canção que exaltava as virtudes da vida simples na  floresta, em 
comunhão com a natureza, por oposição  à violência das grandes cidades. O primeiro 
escritor  inclinou‑se sobre o segundo, de forma a fazer‑se ouvir  por entre os gemidos 
do índio:

«O que ele quis dizer há pouco com aquilo das genitálias dos botos?»
O segundo escritor sorriu: «Os pescadores matam os botos à paulada, sabia?
Matam os machos porque rasgam as redes para roubar peixe. Capturam as fêmeas 

para as violar.»
No palco o índio lamentava a poluição dos rios e a destruição das florestas. O segundo 

escritor alongou‑se  numa explicação antropológica acerca dos rituais de  iniciação 
feminina de alguns grupos étnicos da bacia amazónica. Recordou a prática de arrancar 
os cabelos das meninas, fio a fio, logo após a primeira menstruação.

O primeiro escritor desviou o olhar para a escuridão e voltou a lembrar‑se dos mortos. 
O barco avançava, ou recuava, ou nem uma coisa nem outra, enquanto a noite emergia 
do rio com o seu infinito cortejo de estrelas.

Agualusa, J. E. (2011). “Rio Negro”. In A Educação Sentimental dos Pássaros 
(onze contos sobre anjos, demónios, e outras pessoas quase normais) (pp. 
67-72). Maputo: Texto Editores. 

3. Interpretação e análise do conto
• Identificação das temáticas presentes no conto
• Exploração do sentido de algumas frases (a negrito)
• Exploração de alguns recursos estilísticos (sublinhado)
• Referências a aspectos culturais
• Opinião pessoal sobre o conto

4. Produção textual
• Elabora um pequeno texto argumentativo sobre os ritos de iniciação na tua comunidade. 

(HEI)
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Leia atentamente o texto que se segue: 

1. Relacione o excerto com o modo de ver os outros no passado e na actualidade. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

“Parece-me que chegou o momento de modificar os nossos hábitos e as nossas prioridades para 
nos colocarmos seriamente à escuta do mundo onde estamos embarcados. Porque neste século já 
não há estrangeiros, já só há “companheiros de viagem”. Quer os nossos contemporâneos habitem 
do outro lado da rua ou no outro lado da terra, estão a dois passos da nossa casa. Os nossos 
comportamentos têm efeito na sua carne, e os seus comportamentos têm efeito na nossa. Se 
pretendemos preservar a paz civil nos nossos países, nas nossas cidades, nos nossos bairros, e no 
conjunto do planeta, se desejamos que a diversidade humana se traduza por uma coexistência 
harmoniosa e não por tensões geradoras de violência, já não podemos permitir-nos conhecer “os 
outros” de maneira aproximativa, superficial, grosseira. Temos necessidade de conhecê-los com 
subtileza, de perto, direi mesmo na sua intimidade. O que só pode fazer-se através da sua cultura. 
E em primeiro lugar através da sua literatura. É aí que ele revela as suas paixões, as suas 
aspirações, os seus sonhos, as suas frustrações, as suas crenças, a sua visão do mundo que o 
rodeia, a sua percepção de si mesmo e dos outros, inclusive de nós próprios. Porque ao falar dos 
“outros” convém nunca perder de vista que nós próprios, quem quer que sejamos, onde quer que 
estejamos, somos também “os outros” para todos os outros.” 

Amin Maalouf

Nome: _____________________________________________________



 Temas Transversais 2016 
 

“As culturas sobrevivem enquanto se mantiverem 
produtivas, enquanto forem sujeito de mudança e elas 
próprias dialogarem e se mestiçarem com outras culturas.” 

Mia Couto 
 

 
TEMA TRANSVERSAL: ÉTICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

 
 

I. Indique o que entende por: 
- Ética; 
- Diversidade; 
- Inclusão. 
 
II. Responda às questões que se seguem: 
1. Porque motivo é considerado Moçambique como um país marcado pela diversidade 

cultural e social? 
2. Os conceitos diversidade social e unidade nacional contradizem-se? Justifique. 
3. Que grupos minoritários conhece? Considera importante a sua integração social? 

Justifique. 
4. O que significa, para si, orientar-se por princípios éticos, morais, democráticos e de 

cidadania? 

5. Considera que na sua comunidade/sociedade existe discriminação? Justifique.  
(Em caso afirmativo) Como se poderá lutar contra essa discriminação? 

6. O que significa, para si, o “direito de ser diferente”? 
7. Qual é a diferença, para si, entre tolerância e respeito? 
8. Reflita sobre o excerto que se segue: 

 
[...] o aprendente de uma língua e cultura segunda ou estrangeira não deixa de 
ser competente na sua língua materna e na cultura que lhe está associada. A 
nova competência também não é guardada à parte da antiga. O aprendente não 
adquire pura e simplesmente dois modos de actuar e de comunicar distintos e 
autónomos. O aprendente da língua torna-se plurilingue e desenvolve a 
interculturalidade. As competências linguísticas e culturais respeitantes a uma 
língua são alteradas pelo conhecimento de outra e contribuem para uma 
consciencialização, uma capacidade e uma competência de realização 
interculturais. Permitem, ao indivíduo, o desenvolvimento de uma personalidade 
mais rica e complexa, uma maior capacidade de aprendizagem linguística e 
também uma maior abertura a novas experiências culturais. 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001, p. 73) 
 



LITERATURA PORTUGUESA E BRASILEIRA 
 

ACTIVIDADE INTRODUTÓRIA 
!

 
“— Prima, disse a moça com um ligeiro tom 
de repreensão, tratas muito injustamente esse 
pobre índio que não te fez mal algum.  
— Ora, Cecília, como queres que se trate um 
selvagem que tem a pele escura e o sangue 
vermelho? Tua mãe não diz que um índio é um 
animal como um cavalo ou um cão?  
Estas últimas palavras foram ditas com uma 
ironia amarga, que a filha de Antônio de Mariz 
compreendeu perfeitamente.  
— Isabel!... exclamou ela ressentida.  
— Sei que tu não pensas assim, Cecília; e que 
o teu bom coração não olha a cor do rosto para 
conhecer a alma. Mas os outros?... Cuidas que 
não percebo o desdém com que me tratam?  
— Já te disse por vezes que é uma 
desconfiança tua; todos te querem, e te 
respeitam como devem.  
Isabel abanou tristemente a cabeça.  
— Vai-te bem o consolar-me; mas tu mesma 
tens visto se eu tenho razão.”  

          JA 

 “Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no 
centro do gabinete, e sobre a qual pusera um 
prato com espírito de vinho. O líquido 
flamejava. Entre o polegar e o índice da mão 
esquerda segurava um barbante, de cuja ponta 
pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha 
uma tesoura. No momento em que o Garcia 
entrou, Fortunato cortava ao rato uma das 
patas; em seguida desceu o infeliz até a chama, 
rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o 
mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a 
primeira. Garcia estacou horrorizado.  
— Mate-o logo! disse-lhe. 
— Já vai. 
E com um sorriso único, reflexo de alma 
satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia 
íntima das sensações supremas, Fortunato 
cortou a terceira pata ao rato, e fez pela 
terceira vez o mesmo movimento até a chama. 
O miserável estorcia-se, guinchando, 
ensangüentado, chamuscado, e não acabava de 
morrer. Garcia desviou os olhos, depois 
voltou-os novamente, e estendeu a mão para 
impedir que o suplício continuasse, mas não 
chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem 
impunha medo, com toda aquela serenidade 
radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última 
pata; Fortunato cortou-a muito devagar, 
acompanhando a tesoura com os olhos; a pata 
caiu, e ele ficou olhando para o rato meio 
cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez, até a 
chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para 
salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida.”  

MA 
   

“O dia em que nasci moura e pereça, 
Não o queira jamais o tempo dar; 
Não torne mais ao Mundo, e, se tornar, 
Eclipse nesse passo o Sol padeça. 
 
A luz lhe falte, o Sol se [lhe] escureça, 
Mostre o Mundo sinais de se acabar, 
Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, 
A mãe ao próprio filho não conheça. 
 
As pessoas pasmadas, de ignorantes, 
As lágrimas no rosto, a cor perdida, 
Cuidem que o mundo já se destruiu. 
 
Ó gente temerosa, não te espantes, 
Que este dia deitou ao Mundo a vida 
Mais desgraçada que jamais se viu!” 

                                                                 
LC 

 “Neste mesmo dia, a horas de véspera, 
houvemos vista de terra! A saber, 
primeiramente de um grande monte, muito alto 
e redondo; e de outras serras mais baixas ao 
sul dele; e de terra chã, com grandes 
arvoredos; ao qual monte alto o capitão pôs o 
nome de O Monte Pascoal e à terra A Terra de 
Vera Cruz! 
[...] 
Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes 
cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas 
mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em 
direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez 
sinal que pousassem os arcos. E eles os 
depuseram. Mas não pôde deles haver fala 
nem entendimento que aproveitasse, por o mar 
quebrar na costa.” 

PVC 

!



  
“A cada canto um grande conselheiro,  
que nos quer governar cabana, e vinha,  
não sabem governar sua cozinha,  
e podem governar o mundo inteiro.  
 
Em cada porta um freqüentado olheiro,  
que a vida do vizinho, e da vizinha  
pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha,  
para a levar à Praça, e ao Terreiro.  
 
Muitos mulatos desavergonhados,  
trazidos pelos pés os homens nobres,  
posta nas palmas toda a picardia.  
 
Estupendas usuras nos mercados,  
todos, os que não furtam, muito pobres,  
e eis aqui a cidade da Bahia.” 

GM 

 “Ai dona fea! Foste-vos queixar 
Que vos nunca louv'en meu trobar 
Mais ora quero fazer un cantar 
En que vos loarei toda via; 
E vedes como vos quero loar: 
Dona fea, velha e sandia! 
 
Ai dona fea! Se Deus mi pardon! 
E pois havedes tan gran coraçon 
Que vos eu loe en esta razon, 
Vos quero já loar toda via; 
E vedes qual será a loaçon: 
Dona fea, velha e sandia! 
 
Dona fea, nunca vos eu loei 
En meu trobar, pero muito trobei; 
Mais ora já en bom cantar farei 
En que vos loarei toda via; 
E direi-vos como vos loarei: 
Dona fea, velha e sandia!” 

JGG 
   

 
“Saío a noiva muito bem trajada 
Saío o noivo muito bem trajado,  
O noivo em tudo muito bem conchegado,  
A noiva em tudo muito bem conchagada.  
 
Ela uma enágoa muito bem bordada  
Ele um capote muito bem bordado;  
Do mais do noivo tudo d'emprestado,  
Do mais da noiva tudo emprastada.   
 
Folgámos todos os amigos seus  
De ver o noivo assim com tanto brio,  
De ver a noiva assim com tantos brios.   
 
Disse-lhe o cura então: - Confio em Deus,  
E respondeo o noivo: - E eu confio.  
E respondeu a noiva: - E eu com fios.” 

D. TN 

 “A velha sorria com aquele sorriso satisfeito 
que exprime os tranquilos gozos de alma, e 
que parecia dizer:  
— Como eu sou feliz ainda, apesar de velha e 
de cega! Bendito sejais meu Deus.  
Esta última frase, esta bênção de um coração 
agradecido que espira suavemente para o céu 
como sobe do altar o fumo do incenso 
consagrado, esta última frase transbordou-lhe 
e saiu articulada dos lábios.  
— Bendito seja Deus, minha filha, minha 
Joaninha, minha querida neta. E Ele te 
abençoe também, filha!  
— Sabe que mais, minha avó? basta de 
trabalhar hoje; são horas de merendar. 
— Pois merendemos. 
Joaninha foi dentro da casa, trouxe uma 
banquinha redonda, cobriu-a com uma toalha 
alvíssima, pôs em cima fruta, pão queijo, 
vinho, chegou-se para o pé da velha, tirou-lhe 
o novelo da mão e arredou a dobadoira. A 
velha comeu alguns bagos de um cacho 
doirado que a neta lhe escolheu e pôs nas 
mãos, bebeu um trago de vinho, e ficou calada 
e quieta, mas já sem a mesma expressão de 
felicidade e contentamento sossegado que 
ainda agora lhe luzia no rosto.” 

AG 

!



  
“Vi ontem um bicho  
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem.” 

MB 

 “- Mas enfim os clássicos, arriscou 
timidamente o abade.  
- Qual clássicos! O primeiro dever do homem 
é viver. E para isso é necessário ser são, e ser 
forte. Toda a educação sensata consiste nisto: 
criar a saúde, a força e os seus hábitos, 
desenvolver exclusivamente o animal, armá- lo 
duma grande superioridade física. Tal qual 
como se não tivesse alma. A alma vem 
depois... A alma é outro luxo. É um luxo de 
gente grande...  
O abade coçava a cabeça, com o ar arrepiado.  
- A instruçãosinha é necessária, disse ele. Você 
não acha, Vilaça? Que V. Ex.a, Sr. Afonso da 
Maia, tem visto mais mundo do que eu... Mas 
enfim a instruçãosinha...  
- A instrução para uma criança não é recitar 
[...] É saber factos, noções, coisas úteis, coisas 
praticas... “ 

EQ 
   
“Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos 
excessivamente crespos, meio arruivados. 
Tinha um busto enorme, enquanto nós todas 
ainda éramos achatadas. Como se não 
bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por 
cima do busto, com balas. Mas possuía o que 
qualquer criança devoradora de histórias 
gostaria de ter: um pai dono de livraria.  
Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até 
para aniversário, em vez de pelo menos um 
livrinho barato, ela nos entregava em mãos um 
cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima 
era de paisagem do Recife mesmo, onde 
morávamos, com suas pontes mais do que 
vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima 
palavras como “data natalícia” e “saudade”.  
Mas que talento tinha para a crueldade. Ela 
toda era pura vingança, chupando balas com 
barulho. Como essa menina devia nos odiar, 
nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, 
esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo 
exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. 
Na minha ânsia de ler, eu nem notava as 
humilhações a que ela me submetia: 
continuava a implorar-lhe emprestados os 
livros que ela não lia.”  

CL 

 “Era uma vez um pintor que tinha um aquário 
com um peixe vermelho. Vivia o peixe 
tranquilamente acompanhado pela sua cor 
vermelha até que principiou a tornar-se negro a 
partir de dentro, um nó preto atrás da cor 
encarnada. O nó desenvolvia-se alastrando e 
tomando conta de todo o peixe. Por fora do 
aquário o pintor assistia surpreendido ao 
aparecimento do novo peixe. 
O problema do artista era que, obrigado a 
interromper o quadro onde estava a chegar o 
vermelho do peixe, não sabia que fazer da cor 
preta que ele agora lhe ensinava. Os elementos 
do problema constituíam-se na observação dos 
fatos e punham-se por esta ordem: peixe, 
vermelho, pintor — sendo o vermelho o nexo 
entre o peixe e o quadro através do pintor. O 
preto formava a insídia do real e abria um 
abismo na primitiva fidelidade do pintor. 
Ao meditar sobre as razões da mudança 
exatamente quando assentava na sua 
fidelidade, o pintor supôs que o peixe, 
efetuando um número de mágica, mostrava 
que existia apenas uma lei abrangendo tanto o 
mundo das coisas como o da imaginação. Era a 
lei da metamorfose. 
Compreendida esta espécie de fidelidade, o 
artista pintou um peixe amarelo.” 

HH 

!



 “Quando os viajantes entraram na densa 
penumbra do bosque, então seu olhar como o 
do tigre, afeito às trevas, conheceu Iracema e 
viu que a seguia um jovem guerreiro, de 
estranha raça e longes terras.  
As tribos tabajaras, d’além Ibiapaba, falavam 
de uma nova raça de guerreiros, alvos como 
flores de borrasca, e vindos de remota plaga 
às margens do Mearim. O ancião pensou que 
fosse um guerreiro semelhante, aquele que 
pisava os campos nativos.  
Tranqüilo, esperou. 
A virgem aponta para o estrangeiro e diz: 
— Ele veio, pai. 
— Veio bem. É Tupã que traz o hóspede à 
cabana de Araquém. 
Assim dizendo, o pajé passou o cachimbo ao 
estrangeiro; e entraram ambos na cabana. 
O mancebo sentou-se na rede principal, 
suspensa no centro da habitação. 
Iracema acendeu o fogo da hospitalidade; e 
trouxe o que havia de provisões para 
satisfazer a fome e a sede: trouxe o resto da 
caça, a farinha-d’água, os frutos silvestres, os 
favos de mel e o vinho de caju e ananás. 
Depois a virgem entrou com a igaçaba, que 
enchera na fonte próxima de água fresca para 
lavar o rosto e as mãos do estrangeiro.” 

JA 

  
“Há pouco leite no país, 
é preciso entregá-lo cedo. 
Há muita sede no país, 
é preciso entregá-lo cedo. 
Há no país uma legenda, 
que ladrão se mata com tiro. 
Então o moço que é leiteiro 
de madrugada com sua lata 
sai correndo e distribuindo 
[…] 
Mas este acordou em pânico 
(ladrões infestam o bairro), 
não quis saber de mais nada. 
O revólver da gaveta 
saltou para sua mão. 
Ladrão? se pega com tiro. 
Os tiros na madrugada 
liquidaram meu leiteiro. 
Se era noivo, se era virgem, 
se era alegre, se era bom, 
não sei, 
é tarde para saber. […]” 

CDA 

   
“Lídia, ignoramos. Somos estrangeiros  
Onde que quer que estejamos.  
 
Lídia, ignoramos. Somos estrangeiros  
Onde quer que moremos, tudo é alheio  
Nem fala língua nossa.  
Façamos de nós mesmos o retiro  
Onde esconder-nos, tímidos do insulto  
Do tumulto do mundo.  
Que quer o amor mais que não ser dos 
outros?  
Como um segredo dito nos mistérios,  
Seja sacro por nosso.” 

FP( RR) 

 “Esta mundanal afeiçom fez a alguüs 
estoriadores que os feitos de Castela com os de 
Portugal escreverom, posto que homeës de boa 
autoridade fossem, desviar da dereita estrada e 
correr per semideiros escusos, por as mínguas 
das terras de que eram em certos passos 
claramente nom seerem vistas; e espicialmente 
no grande desvairo que o mui virtuoso Rei da 
boa memoria Dom Joam, cujo regimento e 
reinado se segue, ouve com o nobre e poderoso 
Rei Dom Joam de Castela, poendo parte de 
seus boõs feitos fora do louvor que mereciam, e 
ëadendo em alguãs outros da guisa que nom 
acontecerom, atrevendo-se a pubricar esto em 
vida de taes que lhe forom companheiros, bem 
sabedores de todo o contrairo”. 

FL 

 
 
 
 



Trabalho de grupo (horas de contacto): 

- Organização em grupos de 5 elementos 

- 1.ª tarefa: Leiam os excertos textuais que se seguem. 

- 2.ª tarefa: Indiquem quais os excertos textuais que pertencem à literatura 

portuguesa e quais pertencem à literatura brasileira e justifiquem a vossa 

resposta. 

- 4.ª tarefa: Respondam às seguintes questões: 

- A que época consideram que pertencem esses excertos textuais? 

- Quais são as principais diferenças entre os excertos textuais pertencentes às 

duas literaturas? 

- O que vos levou as considerar cada um dos excertos como pertencem a uma 

dessas duas literaturas?  

 

Trabalho de grupo (horas de estudo independente): 

- 1.ª tarefa: Identifiquem os autores dos excertos textuais. 

- 2.ª tarefa: Identifiquem a época, período e/ou movimento em que se 

enquadram os excertos textuais e justifiquem a vossa resposta. 

- 3.ª tarefa: Indiquem, de forma resumida, o assunto tratado em cada um dos 

excertos.  
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Leia atentamente os textos que se seguem, sendo que o texto A engloba vários excertos da obra 
Helena de Almeida Garrett (Romantismo Português) e o texto B é composto por excertos da 
obra A Escrava Isaura de Bernardo Guimarães (Romantismo Brasileiro): 

Texto A 

“Só o homem ali não aparecia; o homem desses bosques, o Adão daqueles Édens, afugentado e 
perseguido pelo invasor europeu, emigrara para longe, muito longe. E o colono rara vez se 
internava tanto, àquela hora sobretudo, em que branco e negro se encaminhavam para a roça.” (p.1) 
________________________________________________________________________________ 

“Todos os sinais da civilização, ou – como diria um discípulo de João-Jacques – da devastação do 
homem social, iam desaparecendo a mais e mais. Algum resto raro, algum vestígio duvidoso que 
pudesse descortinar ainda o olho esperto e exercitado de um habitante do país, era imperceptível ao 
do viajante europeu.” (p.8) 
________________________________________________________________________________ 

“Os índios arribaram a canoa, toda de encontro à margem direita do rio; o europeu e o africano 
desembarcaram; e os quatro aborígenes, metendo-se na água, vararam a canoa numa espécie de 
arealzito que mais para um lado se fazia, e tomando-a às costas, deitaram a caminhar ribeira acima, 
como se levassem umas andas.” (p.8) 
________________________________________________________________________________ 

“E mais te não digo, filha, que não precisas. Teu pai é um homem de valente juízo; e em tudo 
quanto um homem pode dirigir uma mulher (que é muito menos do que se cuida) ninguém te há de 
aconselhar tão bem como ele. Não te incumbo legados, não te encarrego deixas, não te imponho 
mandados de nenhuma espécie. Todos os nossos escravos são bons, porque nós temos sido bons 
com eles. Sei que o teu desejo é libertá-los a todos… 

– Oh!, sim, mamã. 

– Tal não faças, minha filha. Não dês alforria senão aos que tiverem juízo e indústria para usar de 
sua liberdade. As beatas, e os hipócritas Ingleses têm causado tantos desgraçados com as suas 
declamações contra o tráfico dos negros, tantos, pelo menos, como os que mercadejam no infame 
negócio. A emigração de África para a América é uma necessidade absoluta e inevitável, que 
convinha regular e fiscalizar no sentido do Evangelho e da civilização, mas não proscrevê-la 
absurdamente. Teu pai te instruirá sobre este ponto. As suas ideias e os seus planos são mais cristãos 
e mais justos de que os de todos os filonegros da Europa, que a respeito da África e da América 
tanto sabem e entendem como dos países da Lua.” (p. 33) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“Nem eu pretendo saber destas coisas, general, entender de autores e de literaturas. Sempre ouvi a 
minha mãe, e o creio e o compreendo bem, porque o sinto, que uma mulher literata deve ser a coisa 
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mais ridícula e abortiva do mundo. Mas eu não conheço o mundo e facilmente cairei, talvez, em 
seus ridículos sem o saber. Digo o que sinto, digo as impressões que me faz um livro, como digo as 
que me faz uma bela paisagem, uma pintura, uma estátua. Isso não é entender, nem julgar, é sentir. 
E entrar-me pelos ouvidos de modo que me traga ideias perfeitas, naturais, sentimentos verdadeiros 
ao espírito, só a língua da terra de meus pais. Fui criada aqui: não vê? Se eu fora de pequena para 
um colégio estrangeiro, não sei…” (p. 38) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“Aqui está ainda a riqueza em poucas mãos; e algum que tem consciência e pudor pode ainda 
afastar-se, como eu aqui fiz, para longe das asquerosas oficinas em que se trituram as carnes e as 
vidas humanas (brancas e negras segundo os países) para fazer delas o oiro, o poder, as riquezas, e 
que sob a forma de engenhos de açúcar, de minas, de manufaturas, de fábricas, de batalhas, são 
todos o mesmo: feudos de milhares de escravos, sujeitos pela miséria ao poder de um homem que a 
sorte fez rico, poderoso e senhor. Tenho a infelicidade de crer que este destino da espécie humana é 
fatal, inevitável, irremediável; que se lhe podem mudar as formas e os nomes, outra coisa não. 
Moderá-lo, suavizá-lo podia o cristianismo, e especialmente a sua mais pura, mais velha e mais 
perfeita comunhão, a católica. Parece que o não quer Deus…” (p. 42) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“É frei João o que está diante do altar, abrindo o seu coração de selvagem ao Deus dos Cristãos, que 
ele adora, – que é Deus dos brancos infelizmente, gente má e opressora, e dos negros também – que 
ainda é pior – raça abjeta e desprezível, nascida para a escravidão somente.. Mas enfim. Deus é 
Deus de todos, pensava tristemente o frade. Se fosse dos Índios só, não se veriam eles tão 
desamparados e oprimidos como andam! Embora: o grande Espírito de seus pais, é Ele, é o Deus 
grande, o Deus dos Cristãos. Frei João é cristão sincero, e as suas mesmas superstições selvagens se 
convertem nele em fundamento de crença e de piedade.” (p. 54) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“Mohema era mãe de frei João Índio, que assim veio a ser criado na residência dos pais de Maria 
Teresa, onde desde seus primeiros anos se afeiçoara à religião dos invasores, como sua mãe lhes 
chamava. Apesar do seu natural eminentemente selvagem, adquirir por sua irmã de leite aquele 
amor e devoção sincera que foi a paixão de toda a sua vida; e que por morte dela se reportava agora 
todo a sua única filha Isabel, não obstante a espécie de ciúme, malquerença e ódio de raça que 
professava a seu pai, a quem detestava porque era europeu, e porque aos hábitos, à educação e às 
práticas europeias, atribuía a prematura morte de sua adorada irmã.” (p. 57) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“Essa gente da aldeia nova quer acabar com a nossa raça, fazer aliança com os Negros, libertá-los e 
fazer-nos trabalhar a nos: o Índio nasceu para ser livre e não para o trabalho, nasceu para a caça e 

�2



Actividade 5 LPB 2015

para a guerra. O Branco e o Preto que façam o açúcar, que cavem a terra, e que levem o oiro das 
nossas minas, que nós lho damos, e nos deixem a nossa liberdade e os nossos bosques.” (p. 60) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“– Mas, filho, querem libertar os Negros, e os Negros em sendo livres hão de devorar-nos. 

– Os Pretos são homens. como nós. Libertou-os e remiu-os o mesmo sangue precioso que remiu os 
homens todos. 

– Tu blasfemas! Comparar o escravo com o homem livre das florestas! 

– Minha mãe, eu sou cristão e sacerdote de Cristo. Diante do Deus dos Cristãos, não há Índio, nem 
Português nem Africano, há homens.” (pp. 61-62) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“Se o Evangelho é o Livro de Deus, que manda aos homens que se amem como irmãos e como 
iguais.” (p. 69) 

________________________________________________________________________________ 

Garrett, Almeida (2014). Helena. São Paulo, Poeteiro Editor Digital (publicado originalmente em 
1854). 

Texto B 

“Era essa a única voz que quebrava o silêncio da vasta e tranqüila vivenda. Por fora tudo parecia 
escutá-la em místico e profundo recolhimento. 
As coplas, que cantava, diziam assim: 

Desd’o berço respirando 
Os ares da escravidão, 
Como semente lançada 
Em terra de maldição, 
A vida passo chorando 
Minha triste condição. 

Os meus braços estão presos, 
A ninguém posso abraçar, 
Nem meus lábios, nem meus olhos 
Não podem de amor falar; 
Deu-me Deus um coração 
Somente para penar. 

Ao ar livre das campinas 
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Seu perfume exala a flor; 
Canta a aura em liberdade 
Do bosque o alado cantor; 
Só para a pobre cativa 
Não há canções, nem amor. 

Cala-te, pobre cativa; 
Teus queixumes crimes são; 
E uma afronta esse canto, 
Que exprime tua aflição. 
A vida não te pertence, 
Não é teu teu coração. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

As notas sentidas e maviosas daquele cantar escapando pelas janelas abertas e ecoando ao longe em 
derredor, dão vontade de conhecer a sereia que tão lindamente canta. Se não é sereia, somente um 
anjo pode cantar assim. 

Subamos os degraus, que conduzem ao alpendre, todo engrinaldado de viçosos festões e lindas 
flores, que serve de vestíbulo ao edifício. Entremos sem cerimônia. Logo à direita do corredor 
encontramos aberta uma larga porta, que dá entrada à sala de recepção, vasta e luxuosamente 
mobiliada. Acha-se ali sozinha e sentada ao piano uma bela e nobre figura de moça. As linhas do 
perfil desenham-se distintamente entre o ébano da caixa do piano, e as bastas madeixas ainda mais 
negras do que ele. São tão puras e suaves essas linhas, que fascinam os olhos, enlevam a mente, e 
paralisam toda análise. A tez é como o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada por 
uma nuança delicada, que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor-de-rosa desmaiada. O colo 
donoso e do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Os cabelos soltos e 
fortemente ondulados se despenham caracolando pelos ombros em espessos e luzidios rolos, e 
como franjas negras escondiam quase completamente o dorso da cadeira, a que se achava recostada. 
Na fronte calma e lisa como mármore polido, a luz do ocaso esbatia um róseo e suave reflexo; di-la-
íeis misteriosa lâmpada de alabastro guardando no seio diáfano o fogo celeste da inspiração. Tinha a 
face voltada para as janelas, e o olhar vago pairava-lhe pelo espaço. 

Os encantos da gentil cantora eram ainda realçados pela singeleza, e diremos quase pobreza do 
modesto trajar. Um vestido de chita ordinária azul-clara desenhava-lhe perfeitamente com 
encantadora simplicidade o porte esbelto e a cintura delicada, e desdobrando-se-lhe em roda amplas 
ondulações parecia uma nuvem, do seio da qual se erguia a cantora como Vênus nascendo da 
espuma do mar, ou como um anjo surgindo dentre brumas vaporosas. Uma pequena cruz de 
azeviche presa ao pescoço por uma fita preta constituía o seu único ornamento. 

Apenas terminado o canto, a moça ficou um momento a cismar com os dedos sobre o teclado como 
escutando os derradeiros ecos da sua canção. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Entretanto abre-se sutilmente a cortina de cassa de uma das portas interiores, e uma nova 
personagem penetra no salão. Era também uma formosa dama ainda no viço da mocidade, bonita, 
bem feita e elegante. A riqueza e o primoroso esmero do trajar, o porte altivo e senhoril, certo 
balanceio afetado e langoroso dos movimentos davam-lhe esse ar pretensioso, que acompanha toda 
moça bonita e rica, ainda mesmo quando está sozinha. Mas com todo esse luxo e donaire de grande 
senhora nem por isso sua grande beleza deixava de ficar algum tanto eclipsada em presença das 
formas puras e corretas, da nobre singeleza, e dos tão naturais e modestos ademanes da cantora. 
Todavia Malvina era linda, encantadora mesmo, e posto que vaidosa de sua formosura e alta 
posição, transluzia-lhe nos grandes e meigos olhos azuis toda a nativa bondade de seu coração. 

Malvina aproximou-se de manso e sem ser pressentida para junto da cantora, colocando-se por 
detrás dela esperou que terminasse a última cópia. 

— Isaura!... disse ela pousando de leve a delicada mãozinha sobre o ombro da cantora. 

— Ah! é a senhora?! — respondeu Isaura voltando-se sobressaltada. — Não sabia que estava aí me 
escutando. 

— Pois que tem isso?.., continua a cantar... tens a voz tão bonita!... mas eu antes quisera que 
cantasses outra coisa; por que é que você gosta tanto dessa cantiga tão triste, que você aprendeu não 
sei onde?… 

— Gosto dela, porque acho-a bonita e porque... ah! não devo falar… 

— Fala, Isaura. Já não te disse que nada me deves esconder, e nada recear de mim?… 

— Porque me faz lembrar de minha mãe, que eu não conheci, coitada!... Mas se a senhora não gosta 
dessa cantiga, não a cantarei mais. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

— Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, 
vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente 
livre. Gozas da estima de teus senhores. Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e 
ilustres damas que eu conheço. És formosa, e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas 
veias uma só gota de sangue africano. Bem sabes quanto minha boa sogra antes de expirar te 
recomendava a mim e a meu marido. Hei de respeitar sempre as recomendações daquela santa 
mulher, e tu bem vês, sou mais tua amiga do que tua senhora. Oh! não; não cabe em tua boca essa 
cantiga lastimosa, que tanto gostas de cantar. — Não quero, — continuou em tom de branda 
repreensão, — não quero que a cantes mais, ouviste, Isaura?… se não, fecho-te o meu piano. 
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— Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava? Essa educação, 
que me deram, e essa beleza, que tanto me gabam, de que me servem?... são trastes de luxo 
colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é: uma senzala. 

— Queixas-te da tua sorte, Isaura?… 

— Eu não, senhora; não tenho motivo... o que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses 
dotes e vantagens, que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

— Anda lá; já sei o que te amofina; a tua cantiga bem o diz. Bonita como és, não podes deixar de 
ter algum namorado. 

— Eu, senhora!... por quem é, não pense nisso. 

— Tu mesma; pois que tem isso?... não te vexes; pois é alguma coisa do outro mundo? Vamos já, 
confessa; tens um amante, e é por isso que lamentas não teres nascido livre para poder amar aquele 
que te agradou, e a quem caíste em graça, não é assim?… 

— Perdoe-me, sinhá Malvina; — replicou a escrava com um cândido sorriso. — Está muito 
enganada; estou tão longe de pensar nisso! 

— Qual longe!... não me enganas, minha rapariguinha!... tu amas, e és mui linda e bem prendada 
para te inclinares a um escravo; só se fosse um escravo, como tu és, o que duvido que haja no 
mundo. Uma menina como tu, bem pode conquistar o amor de algum guapo mocetão, e eis aí a 
causa da choradeira de tua canção. Mas não te aflijas, minha Isaura; eu te protesto que amanhã 
mesmo terás a tua liberdade; deixa Leôncio chegar; é uma vergonha que uma rapariga como tu se 
veja ainda na condição de escrava. 

— Deixe-se disso, senhora; eu não penso em amores e muito menos em liberdade; às vezes fico 
triste à toa, sem motivo nenhum… 

— Não importa. Sou eu quem quero que sejas livre, e hás de sê-lo. 

Neste ponto a conversação foi cortada por um tropel de cavaleiros, que chegavam e apeavam-se à 
porta da fazenda. 

Malvina e Isaura correram à janela a ver quem eram.” (pp. 2-5) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“— Ah! perdão, meu cunhado! — disse ele não sabia que a peregrina jóia do seu salão lhe 
merecesse tanto cuidado, que o levasse a ponto de andá-la espionando; creio que tem mais zelo por 
ela do que mesmo pelo respeito que se deve à sua casa e à sua mulher. Pobre de minha irmã!... é 
bem simples, e admira que, há mais tempo, não tenha conhecido o belo marido que possui!… 
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— O que estás dizendo, rapaz? — bradou Leôncio com gesto ameaçador; — repete; que estás 
dizendo? 

— O mesmo que o senhor acaba de ouvir, — redargüiu Henrique com firmeza, — e fique certo que 
o seu indigno procedimento não há de ficar por muito tempo oculto à minha irmã. 

— Qual procedimento!? tu deliras, Henrique?… 

— Faça-se de esquerdo!... pensa que não sei tudo?... enfim, adeus, senhor Leôncio: eu me retiro, 
porque seria altamente inconveniente, indigno e ridículo da minha parte estar a disputar com o 
senhor por amor de uma escrava.” (pp. 15-16) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“— Senhor Leôncio, — disse Malvina com voz alterada aproximando-se do sofá, em que se achava 
o marido, — desejo dizer-lhe duas palavras, se isso não o incomoda. 

— Estou sempre às tuas ordens, querida Malvina, — respondeu levantando-se lesto e risonho, e 
como quem nenhum reparo fizera no tom cerimonioso com que Malvina o tratava. — Que me 
queres?… 

— Quero dizer-lhe, — exclamou a moça em tom severo, e fazendo vãos esforços para dar ao seu 
lindo e mavioso semblante um ar feroz, — quero dizer-lhe que o senhor me insulta e me atraiçoa 
em sua casa, da maneira a mais indigna e desleal… 

— Santo Deus!... que estás aí a dizer, minha querida?... explica-te melhor, que não compreendo 
nem uma palavra do que dizes… 

— Debalde, que o senhor se finge surpreendido; bem sabe a causa do meu desgosto. Eu já devia ter 
pressentido esse seu vergonhoso procedimento; há muito que o senhor não é o mesmo para comigo, 
e me trata com tal frieza e indiferença… 

— Oh! meu coração, pois querias que durasse eternamente a lua-de-mel?... isso seria horrivelmente 
monótono e prosaico. 

— Ainda escarneces, infame! — bradou a moça, e desta vez as faces se lhe afoguearam de 
extraordinário rubor, e fuzilaram-lhe nos olhos lampejos de cólera terrível. 

— Oh! não te exasperes assim, Malvina; estou gracejando — disse Leôncio procurando tomar-lhe a 
mão. 

— Boa ocasião para gracejos!... deixe-me, senhor!... que infâmia!... que vergonha para nós ambos!
… 

— Mas enfim não te explicarás? 
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— Não tenho que explicar; o senhor bem me entende. Só tenho que exigir… 

— Pois exige, Malvina. 

— Dê um destino qualquer a essa escrava, a cujos pés o senhor costuma vilmente prostrar-se: 
liberte-a, venda-a, faça o que quiser. Ou eu ou ela havemos de abandonar para sempre esta casa; e 
isto hoje mesmo. Escolha entre nós.” (pp. 24-25) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“Malvina, que sempre a havia tratado com tanta bondade e carinho, ai! a própria Malvina, depois da 
cena escandalosa em que colhera seu marido, dirigindo a Isaura palavras enternecidas, começou a 
olhá-la com certa desconfiança e afastamento, terrível efeito do ciúme, que torna injustas e 
rancorosas as almas ainda as mais cândidas e benevolentes. A senhora, com o correr dos dias, 
tornava-se cada vez menos tratável e benigna para com a escrava, que antes havia tratado com 
carinho e intimidade quase fraternal.  

Malvina era boa e confiante, e nunca teria duvidado da inocência de Isaura, se não fosse Rosa, sua 
terrível êmula e figadal inimiga. Depois do desaguisado, de que Isaura foi causa inocente, Rosa 
ficou sendo a mucama ou criada da câmara de Malvina, e esta às vezes desabafava em presença da 
maligna mulata os ciúmes e desgostos que lhe ferviam e transvazavam do coração. 

— Sinhá está-se fiando muito naquela sonsa... — dizia-lhe a maliciosa rapariga. 

— Pois fique certa que não são de hoje esses namoricos; há muito tempo que eu estou vendo essa 
impostora, que diante da sinhá se faz toda simplória, andar-se derretendo diante de sinhô moço. Ela 
mesmo é que tem a culpa de ele andar assim com a cabeça virada. 

Estes e outros quejandos enredos, que Rosa sabia habilmente insinuar nos ouvidos de sua senhora, 
eram bastantes para desvairar o espírito de uma cândida e inexperiente moça como Malvina, e 
foram produzindo o resultado que desejava a perversa mulatinha.”(p. 43) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“O violento e cego amor, que Isaura lhe havia inspirado, o incitava a saltar por cima de todos os 
obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem piedade o coração de 
sua meiga e carinhosa esposa, para obter a satisfação de seus frenéticos desejos. Resolveu pois 
cortar o nó, usando de sua prepotência, e protelando indefinidamente o cumprimento de seu dever, 
assentou de afrontar com cínica indiferença e brutal sobranceria as justas exigências e exprobrações 
de Malvina.” (p. 40) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“No outro dia Malvina, sem dar satisfação alguma a quem quer que fosse, deixava precipitadamente 
a casa de Leôncio, e partia em companhia de seu irmão Henrique a caminho do Rio de Janeiro, 
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jurando no auge da indignação nunca mais pôr os pés naquela casa, onde era tão vilmente ultrajada, 
e varrer para sempre da lembrança a imagem de seu desleal e devasso marido. No assomo do 
despeito não calculava se teria forças bastantes para levar a efeito aqueles frenéticos juramentos, 
inspirados pela febre do ciúme e da indignação; ignorava que nas almas tenras e bondosas como a 
sua o ódio se desvanece muito mais depressa do que o amor; e o amor, que Malvina consagrava a 
Leôncio, a despeito de seus desmandos e devassidões, era muito mais forte do que o seu 
ressentimento, por mais justo que este fosse. 

Leôncio por seu lado, levando por diante o seu plano de opor aos assomos da esposa a mais inerte e 
cínica indiferença, viu de braços cruzados e sem fazer a mínima observação, os preparativos 
daquela rápida viagem, e recostado ao alpendre, fumando indolentemente o seu charuto, assistiu à 
partida de sua mulher, como se fora o mais indiferente dos hóspedes.” (p. 42) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“Poupemos ao leitor a narração da cena vergonhosa que aí se deu. Contentemo-nos com dizer que 
Leôncio esgotou todos os meios brandos e suasivos ao seu alcance para convencer a rapariga que 
era do interesse e dever dela render-se a seus desejos. Fez as mais esplêndidas promessas, e os mais 
solenes protestos; abaixou-se até às mais humildes súplicas, e arrastou-se vilmente aos pés da 
escrava, de cuja boca não ouviu senão palavras amargas, e terríveis exprobrações; e vendo enfim 
que eram infrutíferos todos esses meios, retirou-se cheio de cólera, vomitando as mais tremendas 
ameaças. 

Para dar a essas ameaças começo de execução, nesse mesmo dia mandou pô-la trabalhando entre as 
fiandeiras[…] Dali teria de ser levada para a roça, da roça para o tronco, do tronco para o 
pelourinho, e deste certamente para o túmulo, se teimasse em sua resistência às ordens de seu 
senhor.” (p. 44) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“As escravas todas levantaram-se e tomaram a bênção ao feitor. Este mandou colocar a roda em um 
espaço desocupado, que infelizmente para Isaura ficava ao pé de Rosa.  

— Anda cá, rapariga; — disse o feitor voltando-se para Isaura. — De hoje em diante é aqui o teu 
lugar; esta roda te pertence, e tuas parceiras que te dêem tarefa para hoje. Bem vejo que te não há de 
agradar muito a mudança; mas que volta se lhe há de dar?... teu senhor assim o quer. Anda lá; olha 
que isto não é piano, não; é acabar depressa com a tarefa para pegar em outra. Pouca conversa e 
muito trabalhar…” (p. 34) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“— E, entretanto, se te mostrasses mais branda comigo... mas não, é muito aviltar-me diante de uma 
escrava; que necessidade tenho eu de pedir aquilo que de direito me pertence? Lembra-te, escrava 
ingrata e rebelde, que em corpo e alma me pertences, a mim só e a mais ninguém. És propriedade 
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minha; um vaso, que tenho entre as minhas mãos e que posso usar dele ou despedaçá-lo a meu 
sabor. 

— Pode despedaçá-lo, meu senhor; bem o sei; mas, por piedade, não queira usar dele para fins 
impuros e vergonhosos. A escrava também tem coração, e não é dado ao senhor querer governar os 
seus afetos. 

— Afetos!... quem fala aqui em afetos?! Podes acaso dispor deles?… 

— Não, por certo, meu senhor; o coração é livre; ninguém pode escravizá-lo, nem o próprio dono. 

— Todo o teu ser é escravo; teu coração obedecerá, e se não cedes de bom grado, tenho por mim o 
direito e a força... mas para quê? para te possuir não vale a pena empregar esses meios extremos. Os 
instintos do teu coração são rasteiros e abjetos como a tua condição; para te satisfazer far-te-ei 
mulher do mais vil, do mais hediondo de meus negros. 

— Ah! senhor! bem sei de quanto é capaz. Foi assim que seu pai fez morrer de desgosto e maus-
tratos a minha pobre mãe; já vejo que me é destinada a mesma sorte. Mas fique certo de que não me 
faltarão nem os meios nem a coragem para ficar para sempre livre do senhor e do mundo.” (p. 47) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“Neste momento chega André trazendo o tronco e as algemas, que deposita sobre um banco, e 
retira-se imediatamente. […] 

— Isaura, — disse Leôncio com voz áspera apontando para os instrumentos de suplício, — eis ali o 
que te espera, se persistes em teu louco emperramento. 

Nada mais tenho a dizer-te; deixo-te livre ainda, e fica-te o resto do dia para refletires. Tens de 
escolher entre o meu amor e o meu ódio. Qualquer dos dois, tu bem sabes, são violentos e 
poderosos. Adeus!…” (p. 48) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“— Meu pai, — dizia uma jovem senhora a um homem respeitável, em cujo braço se arrimava, 
entrando na ante-sala, onde ainda nos conservamos de observação. — Meu pai, fiquemos por aqui 
um pouco nesta sala, enquanto está deserta. Ah! meu Deus! — continuou ela com voz abafada, 
depois de se terem sentado junto um do outro; — que vim eu aqui fazer, eu pobre escrava, no meio 
dos saraus dos ricos e dos fidalgos!... este luxo, estas luzes, estas homenagens, que me rodeiam, me 
perturbam os sentidos e causam-me vertigem. É um crime que cometo, envolvendo-me no meio de 
tão luzida sociedade; é uma traição, meu pai; eu o conheço, e sinto remorsos... Se estas nobres 
senhoras adivinhassem que ao lado delas diverte-se e dança uma miserável escrava fugida a seus 
senhores!... Escrava! — exclamou levantando-se — escrava!... afigura-se-me que todos estão lendo, 
gravada em letras negras em minha fronte, esta sinistra palavra!... fujamos daqui, meu pai, fujamos! 
esta sociedade parece estar escarnecendo de mim; este ar me sufoca... fujamos.” (pp. 59-60) 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“Dizendo isto, Martinho sentou-se em uma cadeira, e desdobrando o anúncio, pôs-se em atitude de 
lê-lo. Os outros se agruparam curiosos em torno dele. […] 

Fugiu da fazenda do Sr. Leôncio Gomes da Fonseca, no município de Campos, província do Rio de 
Janeiro, uma escrava por nome Isaura, cujos sinais são os seguintes: Cor clara e tez delicada como 
de qualquer branca; olhos pretos e grandes; cabelos da mesma cor, compridos e ligeiramente 
ondeados; boca pequena, rosada e bem feita; dentes alvos e bem dispostos; nariz saliente e bem 
talhado; cintura delgada, talhe esbelto, e estatura regular; tem na face esquerda um pequeno sinal 
preto, e acima do seio direito um sinal de queimadura, mui semelhante a uma asa de borboleta. 
Traja-se com gosto e elegância, canta e toca piano com perfeição. Como teve excelente educação e 
tem uma boa figura, pode passar em qualquer parte por uma senhora livre e de boa sociedade. Fugiu 
em companhia de um português, por nome Miguel, que se diz seu pai. É natural que tenham 
mudado o nome. Quem a apreender, e levar ao dito seu senhor, além de se lhe satisfazerem todas as 
despesas, receberá a gratificação de 5:OOO$OOO.” (pp. 75-76) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“— Nenhum, Álvaro, enquanto nenhuma prova puderes aduzir em prol do direito de tua protegida. 
A lei no escravo só vê a propriedade, e quase que prescinde nele inteiramente da natureza humana. 
O senhor tem direito absoluto de propriedade sobre o escravo, e só pode perdê-lo manumitindo-o ou 
alheando-o por qualquer maneira, ou por litígio provando-se liberdade, mas não por sevícias que 
cometa ou outro qualquer motivo análogo. 

— Miserável e estúpida papelada que são essas vossas leis. Para ilaquear a boa fé, proteger a 
fraude, iludir a ignorância, defraudar o pobre e favorecer a usura e rapacidade dos ricos, são elas 
fecundas em recursos e estratagemas de toda a espécie. Mas quando se tem em vista um fim 
humanitário, quando se trata de proteger a inocência desvalida contra a prepotência, de amparar o 
infortúnio contra uma injusta perseguição, então ou são mudas, ou são cruéis. Mas não obstante 
elas, hei de empregar todos os esforços ao meu alcance para libertar a infeliz do afrontoso jugo que 
a oprime. Para tal empresa alenta-me não já somente um impulso de generosidade, como também o 
mais puro e ardente amor, sem pejo o confesso.” (p.89) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

“— A escravidão em si mesma já é uma indignidade, uma úlcera hedionda na face da nação, que a 
tolera e protege. Por minha parte, nenhum motivo enxergo para levar a esse ponto o respeito por um 
preconceito absurdo, resultante de um abuso que nos desonra aos olhos do mundo civilizado. Seja 
eu embora o primeiro a dar esse nobre exemplo, que talvez será imitado. Sirva ele ao menos de um 
protesto enérgico e solene contra uma bárbara e vergonhosa instituição.” (p. 90) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Guimarães, Bernardo (2014). A Escrava Isaura. São Paulo, Poeteiro Editor Digital (publicado 
originalmente em 1858). 

Responda às questões que se seguem: 

1. Nas linhas presentes no texto, descreva resumidamente o que se conta nos excertos. 
2. Explique, por palavras suas, as expressões sublinhadas nos textos: 
2.1. “que é muito menos do que se cuida” (p. 1); 
2.2. “As suas ideias e os seus planos são mais cristãos e mais justos de que os de todos os filonegros 
da Europa, que a respeito da África e da América tanto sabem e entendem como dos países da Lua.” 
(p. 1); 
2.3. “Isso não é entender, nem julgar, é sentir.” (p. 2) 
2.4. “Parece que o não quer Deus…” (p. 2); 
2.5. “que nós lho damos, e nos deixem a nossa liberdade e os nossos bosques” (p. 3); 
2.6. “Diante do Deus dos Cristãos, não há Índio, nem Português nem Africano, há homens” (p. 3); 
2.7. “Não é teu teu coração” (p. 4); 
2.8. “são trastes de luxo colocados na senzala do africano” (p. 6); 
2.9. “terrível efeito do ciúme, que torna injustas e rancorosas as almas ainda as mais cândidas e 
benevolentes” (p. 8); 
2.10. “como se fora o mais indiferente dos hóspedes” (p. 9); 
2.11. “Qualquer dos dois, tu bem sabes, são violentos e poderosos” (p. 10); 
2.12. “A lei no escravo só vê a propriedade, e quase que prescinde nele inteiramente da natureza 
humana” (p. 11); 
2.13. “Seja eu embora o primeiro a dar esse nobre exemplo, que talvez será imitado” (p. 11). 
3. Escolha um excerto de um dos textos que o tenha indignado, irritado ou chocado e 

justifique a sua escolha. 
4. Escolha um excerto de um dos textos com o qual concorde e justifique a sua escolha. 
5. Leia atentamente o excerto que se segue: “Aqui está ainda a riqueza em poucas mãos; e 

algum que tem consciência e pudor pode ainda afastar-se, como eu aqui fiz, para longe das 
asquerosas oficinas em que se trituram as carnes e as vidas humanas (brancas e negras 
segundo os países) para fazer delas o oiro, o poder, as riquezas, e que sob a forma de engenhos 
de açúcar, de minas, de manufaturas, de fábricas, de batalhas, são todos o mesmo: feudos de 
milhares de escravos, sujeitos pela miséria ao poder de um homem que a sorte fez rico, 
poderoso e senhor.”  

5.1. Indique a figura de estilo presente na expressão assinala a negrito e refira o seu valor 
expressivo. 
5.2. Indique as funções sintácticas dos elementos da oração sublinhada neste excerto. 
5.3. Qual é a crítica presente no excerto? Justifique a sua resposta. 
5.3.1. Segundo o narrador, o que devem/podem fazer aqueles que têm “consciência e pudor”? 
6. No texto B é apresentado um poema (que Isaura canta). Procure um poema moçambicano 

que tenha a mesma temática da cantiga e justifique a sua escolha. 
7. Leia atentamente o excerto que se segue: “Deram-te uma educação, como não tiveram muitas 

ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa, e tens uma cor linda, que ninguém dirá que 
gira em tuas veias uma só gota de sangue africano.” 

7.1. Divida e classifique as orações da frase sublinhada. 
7.2. Indique o que é referido sobre a cor da “escrava Isaura”. 
7.2.1. Concorda com essa informação? Justifique. 
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7.2.2. Qual terá sido o objectivo do autor ao criar uma história que aborda a escravatura, mas 
colocando como personagem principal uma escrava de cor branca? 
8. Em que época considera que os textos foram escritos? Justifique a sua resposta. 
9. Isaura era de cor “branca”, mas era escrava. Considera que a escravatura existente no 

mundo (passado, presente, futuro) é dirigida apenas à raça negra? Justifique a sua 
resposta. 

10. Considera que a cor da pele tem alguma coisa a ver com as qualidades e/ou defeitos de 
uma pessoa? Justifique a sua resposta. 

11. Identifique a temática comum aos dois textos (A e B). 
12. Descreva as imagens que se seguem e relacione-as com os textos: 

13. Comente as imagens que se seguem: 

http://noticias.uol.com.br/album/album2do2dia/
2013/07/16/imagens2do2dia222162de2julho2
de22013.htm#fotoNav=51

http://180grais.com/saude/cuidado2criança2que2apanha2dos2
pais2desenvolve2medos2e2traumasF

�

�
http://www.diarioliberdade.org/brasil/antifascismo6e6anti6racismo/401986
negros6as6principais6v%C3%ADtimas.htmlB�http://pastorclaudiorenato.blogspot.com/2011/09/racismo9subliminar.html:

�
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Actividade 5 LPB 2015

14. Comente o facto de nos questionários iniciais, preenchidos pelos alunos desta turma, uma 
grande parte dos alunos ter indicado que considerava que o povo com o qual mais 
identificava eram os angolanos porque eram “negros” como os moçambicanos e alguns 
alunos terem referido que os povos com os quais menos se identificavam eram os 
portugueses e/ou brasileiros porque eram “brancos”. 

�

�
http://blackboyswhitegirlsoulmate.tumblr.com/post/71884233800/to=hell=
with=racism=it=aint=about=been=black?�

http://gigglingtruckerswife.blogspot.com/2013/10/blog:action:day:we:are:all:
same.html>

�

�

�http://bloggdoyo.blogspot.com/2015_03_01_archive.html;�
http://danielamaralinveritas.blogspot.com/2014/08/100:negro:100:
branco.html;

�
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Texto A
Protege-a a ela e ao marido dela. Protege o marido da porteira até às sete. Porque ele 
trabalha na oficina até às cinco, ainda que a oficina só feche às sete, às vezes às dez, por 
vezes nem feche, e muitos fiquem a trabalhar pelo fim da tarde e pela noite dentro. O 
marido da porteira sempre larga às cinco. Ao quarto para as cinco ele arruma o 
guardanapo e a marmita dentro da pasta e sai, mas só chega às sete. Claro que ele 
precisa de protecção, antes, depois e durante, porque sempre se está em perigo numa 
oficina-auto. Imenso perigo porque tem de se deitar sob carros inteiros e peças 
resvaladiças, o corpo completo no chão, a cabeça sob os motores, os olhos sob as 
alavancas mais perigosas. Rojar-se em grandes manchas de óleo que o sujam e o 
penetram do cheiro da oficina. Ele faz bem não continuar depois das cinco, por causa do 
perigo. Mas deveria vir logo para casa, trabalhar na gaiola dos pombos, folhear uma 
revista ou seguir uma série. Dormitar simplesmente no sofá do hall que ela transformou 
em saleta e a que chama sala. Aí bem poderia ele dormitar antes do jantar, e não estaria 
em perigo. Mas não, entre as cinco e as sete, o marido prefere passar em sítios que 
a porteira nem nomeia, e sair de lá com os olhos cheios do brilho do vidro. Como se 
o que se espelhasse nos olhos do marido fosse a vasilha, não o vinho.
[…]
Uma maçada se ele só vier de madrugada. Já ela o ouve tocar, depois subir, abrir a porta 
do elevador com dificuldade, sair de lá lentamente com o pé rígido, e depois a chave 
começa a cair junto da porta, sente levantá-la do chão, deve estar a revolver a chave, até 
que por fim ele a enfia, a roda, a desprende, a saca, fica dentro de casa e a casa se 
enche do seu hálito até às bacias e às janelas. Tropeça no sofá da saleta e chama — 
Lúcia! Ó Lúcia! E o chamamento atravessa as paredes do pequeno décimo, contíguo às 
chaminés e às antenas, aos escoadoiros da chuva, e se propaga ao interior de todo o 
prédio, e à varanda onde a porteira na realidade já está escondida, atrás das gaiolas, 
e protegida pela mão invisível da Regina. Com o coração a bater, Rex, Rex.
[…]
A porteira não pode esquecer. Primeiro foi o advogado. O advogado do quinto, simulando 
um recibo perdido, chamou-a para lhe dizer que, se ela desejasse separar-se do marido, 
ele mesmo asseguraria a papelada da separação. Esclareceu, com o recibo na mão, 
como era só uma questão de papéis. […] Também o médico. O médico do segundo andar 
encontrou-a como por acaso e disse-lhe, sem qualquer preâmbulo, que lhe passaria os 
atestados de que ela precisasse para mostrar em tribunal, reforçando a ideia de que de 
facto tudo era uma questão de papéis.
[…] Pensou como, para além do sacramento, seria triste a vida de porteira sem um 
marido que viesse da oficina- -auto com o seu fato-macaco por tratar. Com quem 
ralharia, por quem iria ao talho, de quem falaria quando fosse às compras, para quem 
pediria protecção quando cantasse à janela por Salve Regina, a quem pertenceria quando 
os domingos viessem, e cada mulher saísse com seu homem, se ela nem mais teria o 
seu. A vida pareceu-lhe completamente absurda, como se todos se tivessem 
combinado para lhe arrancarem metade do corpo. 
[…] Além disso, o seu homem tinha um bom carácter. Primeiro, porque fora da bebida 
nunca tinha querido bater nem matar, como tantos há. Depois, porque sempre podia 
ralhar com ele, que nunca ele respondia como tantos respondem. E o dinheiro? Que sorte 
tinha com o dinheiro. Ela era o cofre de tudo, com excepção do dinheiro que ele gastava 
quando ficava por lá, e como esse não chegava a vir, infelizmente, ela não podia 
amealhar. De resto, ela escondia o dinheiro onde ele nem sabia, e ele nem lho pedia nem 
queria ver. Quantos, por contraste, não passavam para as mãos das mulheres nem uma 
moeda, falsa que fosse. Não o seu marido. Ela é que o vestia, ela é que determinava a 



comida, ela é que o manda- vá pôr os pregos, ir buscar os pombos, alimentar os pombos. 
E ele calado. Os inquilinos não viam isso. E podia entregar-se à devoção.
[…] Já o marido vem. Exacto. Já tocou, agora subiu, agora rodou a chave, já caiu, já 
apalpou, já abriu a porta e ela já está a pé. Marido? Tal como ela pensou, ele parece 
estupefacto por vê-la.
[…] Como acende o isqueiro, como os olhos dele brilham sem ruído sob o isqueiro aceso. 
Lambe os lábios sob a chama, o marido da porteira, sem ruído. 
[…] Mesmo que ele lhe aproxime o isqueiro da cara e lho passe pelo cabelo. Ela se 
afastará do isqueiro. 
[…] Afinal o que o marido queria não era incendiar-lhe o cabelo mas apenas acender 
a vela.
[…] Ele toma a vela, traz a vela, traz a vela do Rex e da Regina até junto da porteira, 
puxa-lhe a roupa, aproxima a vela da camisa de nylon, com brilho e em silêncio. Ateia. 
Ateou? Ateou a camisa?
Ela vira-se, sai da cama, esfrega-se na parede, o fogo primeiro não alastra, depois de 
repente alastra, cola, passa ao cabelo, ela remove-se no chão, na carpete da sala, junto 
da porta, ainda abre a porta […] A porta está aberta para toda a chama. A chama da 
porteira sai pela escada de serviço abaixo, correndo sem ruído até ao oitavo, ao sétimo, 
ao sexto. Só no quinto a chama da porteira pára. Crepita. […]
Levem-na sem ruído, sem sirene, sem apito, sem camisa, sem cabelo, sem pele […]

Lídia Jorge, conto O Marido

Texto B
Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou 
de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era 
graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais 
velha que ambos: contava trinta anos, Vilela vinte e nove e Camilo vinte e seis. 
Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto 
Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. […]
Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, 
e nesse desastre, que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do 
enterro, dos sufrágios e do inventário; Rita tratou especialmente do coração, e 
ninguém o faria melhor.
Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar 
as horas ao lado dela, era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente 
era mulher e bonita. Odor di femmina: eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, para 
incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo 
ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites; — ela mal, — ele, para lhe ser 
agradável, pouco menos mal. Até aí as cousas. Agora a ação da pessoa, os olhos 
teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o 
fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. […]
Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-se 
acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, e pingou-
lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, 
desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, 
escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada 
fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem 
padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. 
A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas.
Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e 
dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, 



começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo 
respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As 
ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse 
também nisso um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios 
do marido, para tornar menos dura a aleivosia do ato.
Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-
la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo.
[…]
No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela: "Vem já, já, 
à nossa casa; preciso falar-te sem demora. […] Imaginariamente, viu a ponta da orelha de 
um drama, Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo 
o bilhete, certo de que ele acudiria, e esperando-o para matá-lo. […]
Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam 
decoradas, diante dos olhos, fixas, ou então, — o que era ainda pior, — eram-lhe 
murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. "Vem já, já, à nossa casa; preciso 
falar-te sem demora." Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e 
ameaça. Vem, já, já, para quê? […]
Veio uma mulher; era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la, ela fê-lo entrar. Dali 
subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, 
havia uma salinha, mal alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. 
Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que 
destruía o prestígio.
A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e sentou-se do lado oposto, com as costas para 
a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu 
uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as 
baralhava, rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma 
mulher de quarenta anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. 
Voltou três cartas sobre a mesa, e disse-lhe:
— Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto...
Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo.
— E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma cousa ou não...
— A mim e a ela, explicou vivamente ele.
A cartomante não sorriu: disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas 
e baralhou-as, com os longos dedos finos, de unhas descuradas; baralhou-as bem, 
transpôs os maços, uma, duas. três vezes; depois começou a estendê-las. Camilo tinha 
os olhos nela curioso e ansioso.
— As cartas dizem-me...
Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não 
tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro; ele, o terceiro, 
ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela: ferviam invejas e 
despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. . . Camilo estava 
deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta.
— A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele estendedo a mão por cima da mesa 
e apertando a da cartomante. […]
Camilo tirou uma nota de dez mil-réis, e deu-lha. Os olhos da cartomante fuzilaram. O 
preço usual era dois mil-réis.
— Vejo bem que o senhor gosta muito dela... E faz bem; ela gosta muito do senhor. Vá, 
vá, tranqüilo. Olhe a escada, é escura; ponha o chapéu…
[…] Tudo lhe parecia agora melhor, as outras cousas traziam outro aspecto, o céu 
estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris; 
recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde 



é que ele lhe descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes, e que fizera mal 
em demorar-se tanto; podia ser algum negócio grave e gravíssimo. […]
Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e 
entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os seis degraus de pedra, e mal teve tempo de 
bater, a porta abriu-se, e apareceu-lhe Vilela.
— Desculpa, não pude vir mais cedo; que há?
Vilela não lhe respondeu; tinha as feições decompostas; fez-lhe sinal, e foram para uma 
saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror: — ao fundo sobre o 
canapé, estava Rita morta e ensangüentada. Vilela pegou-o pela gola, e, com dois tiros 
de revólver, estirou-o morto no chão.

Machado de Assis, conto A Cartomante

1. Explique, por palavras suas, as frases sublinhadas nos textos.
2. Conte, por palavras suas, de forma resumida, o assunto de cada um dos textos.
3. Relacione o primeiro texto com a imagem que a seguir se apresenta.

4. Por vezes, a tendência das vítimas de violência (verbal ou física) é desculpabilizarem o 
agressor. Transcreva um excerto textual (do texto A) que refira o modo como a porteira 
desvalorizava as atitudes do marido e que reflita a sua dependência dele.
5. Comente o que pensa sobre a situação de violência doméstica na zona onde reside.
6. Relativamente ao texto B, o que pensa do relacionamento entre o Camilo e a Rita?
7. Um dos motivos que poderá conduzir a situações de violência relaciona-se com os 
ciúmes causados pelas traições, que poderão resultar em crimes passionais. Qual é a 
relação dessa afirmação com o texto B?
8. Qual é o papel da cartomante no texto B? Como é retratada essa cartomante?
9. O que pensa do modo como o Vilela reagiu? Reagiria do mesmo modo?
10. No seu entender que motivos poderão estar na origem da violência doméstica?
11. Se pudesse criar uma lei que protegesse as vítimas de violência doméstica, o que 
diria essa lei?
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Grupo I - Interpretação e Análise 

Leia, atentamente, o poema que se segue: 

Ao desconcerto do Mundo 

Os bons vi sempre passar 
no Mundo graves tormentos; 

e, para mais m’espantar, 
os maus vi sempre nadar 

em mar de contentamentos. 
Cuidando alcançar assim 
o bem tão mal ordenado, 

fui mau, mas fui castigado. 
Assim que, só para mim, 

anda o Mundo concertado. 

1. Indique se as afirmações que seguem são verdadeiras (V) ou falsas (F): 
1.1. O sujeito poético refere viu sempre as pessoas boas passarem por situações de dificuldade. 
_____ 
1.2. O eu lírico realça o facto das pessoas “más” terem sempre sucesso na vida. _____ 
1.3. O sujeito lírico apela a Deus para que castigue as pessoas que praticam más acções. _____ 
1.4. O motivo para o sujeito lírico praticar o mal prende-se com o facto de querer concertar o 
mundo. _____ 

2.Responda às questões que se seguem. 
2.1. Indique o “desconcerto” a que se refere o sujeito lírico. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.2. “Os bons vi sempre passar / no Mundo graves tormentos”. 
2.2.1. Indique as funções sintácticas dos elementos da oração. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.3. “Cuidando alcançar assim / o bem tão mal ordenado, /fui mau, mas fui castigado.” 
2.3.1. Divida e classifique as orações. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Utilize somente tinta de cor preta ou azul para escrever. Antes de responder, todo o questionário deve ser lido. As respostas a 
este teste devem ser claras, completas e fundamentadas. As frases devem ser bem construídas segundo as regras de 
funcionamento da língua portuguesa. A sequência de resposta é facultativa, devendo sempre ser indicada a sua referência e o 
grupo a que pertence. As margens das páginas do caderno de teste indicam os limites de escrita para as respostas, por isso deve 
usar a translineação. Não deve usar corrector no teste.
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2.3.2. Indique o que levou o sujeito lírico a ser “mau”. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.3.3. Explique, por palavras suas, a expressão “o bem tão mal ordenado”. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.4. “Assim que, só para mim, / anda o Mundo concertado.” 
2.4.1. Classifique morfologicamente as palavras sublinhadas. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.4.2. Explique, por palavras suas, os dois últimos versos do poema. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Grupo II - Expressão Escrita 

3. Neste poema, o sujeito poético sente que o mundo não é justo. Concorda com a sua forma de ver 
o mundo? Justifique a sua resposta. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. O que poderia ser feito para que o mundo fosse mais justo? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________



Campos de Oliveira

Guião de Leitura A Uma Virgem (improviso)

1. Leia atentamente o título do primeiro poema.
1.1. Com base no título, indique qual é considera que será o tema/assunto do poema.
1.2. Por que motivo se dirigirá o sujeito lírico “A Uma Virgem”?
1.3. Por que razão surgirá no título a palavra “improviso”?

2. Após ler atentamente o poema, responda às questões que se seguem:
2.1. Qual são os sentimentos causados no sujeito lírico pela “virgem”?
2.2. O que deseja o eu poético alcançar?
2.3. Explique, por palavras suas, as expressões que se seguem: “Motora dos meus martírios!” (v. 
1); “Condoi-te da triste sorte / Do jovem que te ama tanto” (vv. 5-6); “Vou sentindo a morte dura / 
Arrastar-me à sepultura” (vv. 14-15); “Reprime esta dor infinda” (v. 22).
2.4. O verso “Morrer o teu trovador?!” (v. 20) remete-nos para um período já estudado da literatura 
portuguesa. Identifique-o.
2.4.1. Quais são as semelhanças entre o poema de Campos Oliveira e os textos produzidos nesse 
período?
2.5. Relacione o poema com a época da incipiência (periodização de Laranjeira) em que foi 
escrito.
2.6. Dado que se trata de um poeta que nasceu no norte de Moçambique, indique se encontra 
alguma referência a aspetos culturais. Justifique a sua resposta.
2.7. Leia atentamente os versos “E vê nele a intensa chama, / Que há três anos o inflama” (vv. 
10-11).
2.7.1. Explique, por palavras suas, esses versos.
2.7.2. Considera que esse sentimento é partilhado por outros indivíduos no mundo? Em que 
países? Justifique a sua resposta.
2.8. Já alguma vez partilhou este sentimento transmitido pelo eu poético? Justifique a sua 
resposta.
2.9. Indique o nome (ou excertos) de poemas que já leu centrados na mesma temática.
2.10. Qual é a visão da mulher veiculada pelo poema? Concorda com essa visão? Justifique.
2.10.1. Elabore um texto (em poesia ou em prosa) no qual foque o papel da mulher (mulher 
amada, mãe, filha…).

A Uma Virgem (Improviso)

Motora dos meus martírios!
Causa da minha saudade!
Ingénua e casta deudade!
Minha terna inspiração!
Condoi-te da triste sorte
Do jovem que te ama tanto,
Que por ti verte agro pranto
Gerado no coração!
Rasga-me o peito, se queres,
E vê nele a intensa chama,
Que há três anos o inflama
Em cruas dores, sem fim…
De padecer já cansado
Vou sentindo a morte dura
Arrastar-me à sepultura,
E na flor da idade assim!…

E podes ser tão tirana,
Que possas ver indif´rente
D´anos de´nove somente
Morrer o teu trovador?!
Ai! Não! Alenta-me a vida,
Reprime esta dor infinda
Dando-me só, virgem linda,
O teu puro e casto amor!…

Campos Oliveira



Campos de Oliveira

Guião de Leitura O Pescador de Moçambique

1. Após ter lido atentamente o título do poema, indique:
1.1. Qual é que considera que será o tema/assunto do poema?
1.2. Por que motivo terá escolhido o poeta a classe profissional dos pescadores?

2. Leia atentamente o poema e responda às questões que se seguem:
2.1. Como é caraterizado o pescador? Justifique a sua resposta.
2.2. Descreva a vida do pescador e as suas condições sócio-económicas. 
2.3. Leia atentamente os versos “a cor negra que eles tinham / é a cor que tenho em mim”. 
2.3.1. Indique por que motivo é referida a cor da pele pelo sujeito lírico.
2.3.2. Qual a relação que estabelece entre a cor da pele e a temática abordada no poema?
2.4.  Indique as referências sócio-culturais presentes no poema. Justifique a sua resposta.
3. Leia atentamente o excerto do poema de Vinicius de Moraes que se segue:

O Pescador de Moçambique

— Eu nasci em Moçambique,
de pais humildes provim,
a cor negra que eles tinham
é a cor que tenho em mim;
sou pescador desde a infância,
e no mar sempre vaguei;
a pesca me dá sustento,
nunca outro mister busquei.

Antes que o sol se levante
eis que junto à praia estou;
se ao repouso marco as horas
à preguiça não as dou;
em frágil casquinha leve,
sempre longe do meu lar,
ando entregue ao vento e às ondas
sem a morte recear.

Ter contínuo a vida em risco
é triste coisa — sei que é!
mas do mar não teme as iras
quem em Deus depõe a fé;
é pequena a recompensa
da vida custosa assim;
mas se a fome não me mata
que me importa o resto a mim?

Vou da Cabeceira às praias,
atravesso  Mussuril,
traje embora o céu d´escuro,
ou todo seja d´anil;
de Lumbo visito as águas
e assim vou até Sancul,
chego depois ao mar-alto
sopre o note ou ruja o sul.

Só à noite a casca atraco
para o corpo repousar,
e ao pé da mulher que estimo
ledas horas ir passar:
da mulher doces carícias
também quer o pescador,
pois d´esta vida os pesares
faz quase esquecer o amor!

Sou pescador desde a infância
e no mar sempre vaguei;
a pesca me dá sustento,
nunca outro mister busquei;
e enquanto tiver os braços,
a pá e a casquinha ali,
viverei sempre contente
neste lidar que escolhi! —

Campos Oliveira



Campos de Oliveira

3.1. Como é retratado o pescador neste poema? Justifique a sua resposta.
3.2. Explique, por palavras suas, os versos: “E tu nem dás caso da tua vida pescador” (v. 16); “Um 
dia a morte também te pesca, pescador!” (v. 20); “Teu rosto tem rugas para o mar” (v. 23).
3.3. Que relações (semelhanças/diferenças) poderá estabelecer entre este poema e o poema de 
Campos de Oliveira? Justifique a sua resposta.
4. Leia atentamente o poema que se segue de Nuno Júdice:

Pescador, onde vais pescar esta noitada: 

Nas Pedras Brancas ou na ponte da praia do Barão? 
Está tão perto que eu não te vejo pescador, apenas 
Ouço a água ponteando no peito da tua canoa... 

Vai em silêncio, pescador, para não chamar as almas 
Se ouvires o grito da procelária, volta, pescador! 
Se ouvires o sino do farol das Feiticeiras, volta, pescador! 
Se ouvires o choro da suicida da usina, volta, pescador! […] 

Ah, que tu és poderoso, pescador! caranguejo não te morde 
Marisco não te corta o pé, ouriço-do-mar não te pica 
Ficas minuto e meio mergulhado em grota de mar adentro 
E quando sobes tens peixe na mão esganado, pescador! 

É verdade que viste alma na ponta da Amendoeira 
E que ela atravessou a praça e entrou nas obras da igreja velha? 
Ah, que tua vida tem caso, pescador, tem caso 
E tu nem dás caso da tua vida, pescador...  […]

Deus te leve, Deus te leve perdido por essa vida... 
Ah, pescador, tu pescas a morte, pescador 
Mas toma cuidado que de tanto pescares a morte 
Um dia a morte também te pesca, pescador! […]

Vai, vai, pescador, filho do vento, irmão da aurora 
És tão belo que nem sei se existes, pescador! 
Teu rosto tem rugas para o mar onde deságua 
O pranto com que matas a sede de amor do mar! […]                                       Vinicius de Moraes

ANALOGIA AQUÁTICA

Aprendi a minha arte de jogar
com as palavras lançando-as à agua, como
pedras, para ver como saltam, ou se afundam, ao acaso
da mão que as lança. E penso no que aconteceria se,
em vez das pedras polidas da ria, fossem versos
o que eu lançasse. As suas sílabas, como pétalas, iriam
dispersar-se numa espuma de ondas, e colar-se-iam
aos pés dos apanhadores de amêijoa, fazendo-os
enterrarem-se num lodo de vogais. Se eu tivesse o seu domínio
das marés, deixaria que os versos subissem até formarem
poemas, e faria com eles a linha branca do litoral. Mas
os pescadores chegam antes de mim, e empurram os barcos
até passarem a rebentação e lançarem as redes, apanhando
vogais, sílabas e palavras, como peixes e algas,
para as venderem ao desbarato
na lota do poema.                                                                                                       Nuno Júdice



Campos de Oliveira
4.1. Explique, por palavras suas, as expressões que se seguem:
4.1.1. “E penso no que aconteceria se, / em vez de pedras polidas da ria, fossem versos / o que 
lançasse” (vv. 4-6);
4.1.2. “para as venderem ao desbarato na lota do poema” (vv. 15-16).
4.2. Que relações (semelhanças/diferenças) poderá estabelecer entre este poema e os poemas 
de Campos de Oliveira e de Vinicius de Moraes? Justifique a sua resposta.
4.3. O sujeito lírico imagina lançar “palavras” que fazem os “apanhadores de amêijoa” 
“enterrarem-se num lodo de vogais” e os pescadores apanhar na rede “vogais, sílabas e 
palavras”.
4.3.1. Qual é o poder que é atribuído às palavras neste poema?
4.3.2. Considera que as palavras e o modo como são “lançadas” podem ter diferentes efeitos no 
receptor? Justifique a sua resposta.
4.3.3. Considera que muitas vezes “lançamos” palavras “ao desbarato” sem pensar no efeito que 
elas possam ter? Justifique a sua resposta.
5. Relacione este poema com aquele que se segue:

AS PALAVRAS

São como um cristal,
as palavras.

Algumas, um punhal,
um incêndio.

Outras,
orvalho apenas.

Secretas vêm, cheias de memória.
Inseguras navegam:

barcos ou beijos,
as águas estremecem.

Desamparadas, inocentes,
leves.

Tecidas são de luz
e são a noite.

E mesmo pálidas
verdes paraísos lembram ainda.

Quem as escuta? Quem
as recolhe, assim,
cruéis, desfeitas,

nas suas conchas puras?  

                                            Eugénio de Andrade
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Rui de Noronha - Guiões de Leitura

3. Quenguêlequêze!…

Exploração do título
• Significado do título
• Inferir o tema/assunto
• Relação com o período do Prelúdio (periodização de Laranjeira)

Leitura do poema (páginas seguintes)

Interpretação e análise do poema
• Relação da história contada pelo poema com o título
• Reformulação da linguagem dos versos / Explicação de excertos (vv. 31, 35, 46, 52-53, 64, 

73-76, 82, 106-107, 121)
• Exploração de recursos estilísticos (vv. 11, 25-26, 57-58, 66, 89-91, 108-109, 116-117, 

125-127)
• Discussão sobre o tema e o assunto do poema
• Relação dessa temática com os últimos dois versos do poema
• Referência a aspectos culturais veiculados pelo poema
• Relação entre o aspecto formal deste poema e aquele dos poemas anteriores 

Reflexão em grupo sobre a função do homem (pai) na vida de uma criança. Relação dessa 
função com o papel desempenhado pelos pais em diferentes comunidades e países.
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QUENGUÊLEQUÊZE!…

Durante o período de reclusão, que vai do 
nascimento  à queda do cordão umbilical das 
crianças, o pai não pode entrar na palhota sob 
pretexto algum e ao amante da mãe de uma 
criança ilegítima é vedado, sob pena de a criança 
morrer, passar nesse período defronte da palhota. 
O período de reclusão, entre algumas famílias de 
barongas,  é levado até ao aparecimento da 
primeira lua nova, dia de grande regozijo e em 
que a criança, depois de uma cerimónia especial 
denominada “iandlba”, aparece publicamente na 
aldeia, livre da poluição da mãe.

Quenguelequêze!… Quenguelequêze!…
Quenguelequêêêzeee
Quenguelequêêêzeee

Na tarde desse dia de janeiro
Um rude caminheiro
Chegara à aldeia fatigado
De um dia de jornada.
E acordado
Contara que descera à noite a velha estrada
Por onde outrora caminhara Guambe1

E vento não achando a erva agora lambe
Desde o nascer do sol ao despontar de lua,
Areia dura e nua.

Depois bebera a água quente e suja
Onde o muloi2 pousou o seu cachimbo outrora,
Ouvira, caminhando, o canto da coruja
E quase ao pé do mar lhe surpreendera a 
                                                              [aurora.

Quenguelequêze!… Quenguelequêze!…
Quenguelequêêêzeee

Pisara muito tempo uma vermelha areia,
E àquela dura hora à qual o sol apruma
Uma mulher lhe deu numa pequena aldeia
Um pouco de água e “fuma”.

guelequêêêzeee!…

Descera o vale. O sol quase cansado
Desenrolara esteiras
Que caíram silentes pelo prado
Cobrindo até distante as maçaleiras…

Quenguelequêêê…

Vinha pedir pousada
Ficava ainda distante o fim de sua jornada,
Lá muito para baixo, a terra onde os parentes
Tinham ido buscar os ouros reluzentes
Para comprar mulheres, pano e gado
E não tinham voltado…

Quenguelequêze! Quenguelequêêêze!…
Surgira a lua nova
E a grande nova
Quenguelequêze! ia de boca em boca
Numa alegria enorme, numa alegria louca,
Traçando os rostos de expressões estranhas
Atravessando o bosque, aldeias e montanhas,
Loucamente…
Perturbadoramente…
Danças fantásticas
Punham nos corpos vibrações elásticas,
Febris,
Ondeando ventres, troncos nus, quadris…
E ao som das palmas
Os homens cabriolando
Iam cantando

Medos de estranhas, vingativas almas,
Guerras antigas
Com destemidas ímpias inimigas
E obscenidades claras, descaradas,
Que as mulheres ouviam com risadas
Ateando mais e mais
O rítmico calor das danças sensuais.

Quenguelequêze!… Quenguelequêze!…

Uma mulher de quando em quando vinha
Coleava a espinha,
Gingava as ancas voluptuosamente
E posta diante do homem, frente a frente,
Punha-se a simular os conjugais segredos.
Nos arvoredos
la um murmúrio eólico
Que dava à cena, à luz da lua um quê 
                                              [diabólico…
Queeezeee… Quenguelequêêêzeee!…

Entanto uma mulher saíra sorrateira 
Com outra mais velhinha,
Dirigira-se na sombra à montureira3

Com uma criancinha.
Fazia escuro e havia ali um cheiro estranho
A cinzas ensopadas,
Sobras de peixe e fezes de rebanho
Misturadas…
O vento perpassando a cerca de caniço
Trazia para fora um ar abafadiço
Um ar de podridão…
E as mulheres entraram com um tição.
E enquanto a mais idosa
Pegava criança e a mostrava à lua
Dizendo-lhe: “Olha, é a tua”,
A outra erguendo a mão
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Lançou direita à lua a acha luminosa
O estrepitar das palmas foi morrendo
A lua foi crescendo… foi crescendo
Lentamente…
Como se fora em branco e afofado leito
Deitaram a criança rebolando-a
Na cinza de monturo.
E de repente,
Quando chorou, a mãe arrebatando-a
Ali, na imunda podridão, no escuro
Lhe deu o peito
O pai então chegou,
Cercou-a de desvelos4,
De manso a conduziu com os cotovelos
Depois tomou-a nos braços e cantou
Esta canção ardente:
Meu filho, eu estou contente.
Agora já não temo que ninguém
Mofe de ti na rua
E diga, quando errares, que tua mãe
Te não mostrou à lua.
Agora tens abertos os ouvidos
P’ra tudo compreender.
Teu peito afoitará impávido os rugidos
Das feras sem tremer.
Meu filho, eu estou contente
Tu és agora um ser inteligente.
E assim hás-de crescer, hás-de ser homem 
                                                              [forte
Até que já cansado
Um dia muito velho
De filhos rodeado,
Sentindo já dobrar-se o teu joelho
Virá buscar-te a Morte…
Meu filho, eu estou contente.
Meu susto já lá vai.

Entanto o caminheiro olhou para a criança,
Olhou bem as feições, a estranha semelhança,
E foi-se embora.
Na aldeia, lentamente,
O estrepitar das palmas foi morrendo…
E a lua foi crescendo…
Foi crescendo…
Como um ai…

Quando rompeu ao outro dia a aurora
Ia já longe… muito longe… o verdadeiro pai…

Rui de Noronha, O Brado Africano, n.º 818 
(1.8.1936)

1 - Guambe: referência a Adelino Guambe, fundador da 
UDENAMO, um dos pioneiros do movimento de libertação 
nacional.
2 - Muloi: Feiticeiro.
3 - Montureira: lugar onde se deita o lixo.
4 - Desvelo: carinho, dedicação.
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Noémia de Sousa - Guiões de Leitura

4. Negra

Distingam as duas visões da mulher negra que são apresentadas no poema: as características 
“mascaradas” versus a sua “emoção verdadeira e radical” 

Preencham os espaços em branco
• A mulher negra é ____________________________________________________________.
• Todos pensam que ela é ______________________________________, mas não é verdade.
• Ela vive sempre muito preocupada com __________________________________________.
• O seu sonho é ______________________________________________________________.
• O mais importante do mundo para ela é __________________________________________.
• Ea não gosta nada de ________________________________________________________.
• Ela não sai de casa sem ______________________________________________________.
• O que a distingue das mulheres de outras nacionalidades é __________________________

      __________________________________________________________________________.
• O que ela tem em comum com todas as mulheres do mundo é ________________________

      __________________________________________________________________________.

Produzam um pequeno texto ou um poema sobre A MULHER.

Negra

Gentes estranhas com seus olhos cheios
                                              [doutros mundos
quiseram cantar teus encantos
para elas só de mistérios profundos,
de delírios e feitiçaria…
Teus encantos profundos de África.

Mas não puderam.
Em seus formais e rendilhados cantos,
ausentes de emoção e sinceridade,
quedas-te longínqua, inatingível,
virgem de contactos mais fundos.

E te mascararam de esfinge de ébano, amante
                                                            [sensual,
jarra etrusca, exotismo tropical,
demência, atracção, crueldade,
animalidade, magia…
e não sabemos quantas outras palavras 
                                              [vistosas e vazias.

Em seus formais cantos rendilhados
foste tudo, negra…
menos tu.

E ainda bem.
Ainda bem que nos deixaram a nós,
do mesmo sangue, mesmos nervos, carne,
                                                              [alma,
sofrimento,
a glória única e sentida de te cantar
com emoção verdadeira e radical,
a glória comovida de te cantar, toda
                                                    [amassada,
moldada, vazada nesta sílaba imensa e
                                                 [luminosa: MÃE.

Noémia de Sousa (Freudenthal, Magalhães, Pedro, 
& Pereira (Org.), 1994, pp. 218-219)
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José Craveirinha - Guiões de Leitura

1. Fábula

 Leitura atenta

 Interpretação e análise

• Simbologia do “menino gordo” e dos “meninos magros”

• Exploração da metáfora “balõezinhos”

• Indicação do tema e assunto do poema

Relação do poema com a situação económica mundial.

Comentário, em grupo, sobre as noções de: partilha, solidariedade, entre-ajuda…

Fábula

Menino gordo comprou um balão
e assoprou
assoprou com força o balão amarelo.

Menino gordo assoprou
assoprou
assoprou
o balão inchou
inchou
e rebentou!

Meninos magros apanharam os restos
e fizeram balõezinhos.

(Craveirinha, 1999, p. 70)
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José Craveirinha - Guiões de Leitura

2. Ninguém

Exploração do título
• Significado da palavra “ninguém”
• Antecipação de sentidos

Leitura atenta

Interpretação e análise
• Clarificação do sentido de expressões (v. 7, vv. 8-9)
• Explicitação de sentidos implícitos - recursos estilísticos (vv. 10-11)
• Indicação do tema e assunto do texto

Dramatização de um “momento das refeições” do seu quotidiano.

Relação do texto com o poema de José Luís Peixoto.

Ninguém Na hora de pôr a mesa, éramos cinco

Em casa
nenhuma hora coincide
com o momento das refeições.

Chego.
Cedo ou tarde
ou nem sequer aparecendo

………………………………………………

ninguém me pergunta onde estive.

Demore ou não demore
ninguém me espera.

E ninguém só repousa
quando chego.

(Craveirinha, 1998, p. 188)

na hora de pôr a mesa, éramos cinco:
o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs
e eu. depois, a minha irmã mais velha
casou-se. depois, a minha irmã mais nova 
casou-se. depois, o meu pai morreu. hoje,
na hora de pôr a mesa, somos cinco,
menos a minha irmã mais velha que está 
na casa dela, menos a minha irmã mais
nova que está na casa dela, menos o meu
pai, menos a minha mãe viúva. cada um
deles é um lugar vazio nesta mesa onde
como sozinho. mas irão estar sempre aqui.
na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco.
enquanto um de nós estiver vivo, seremos
sempre cinco.

José Luís Peixoto, A Criança em Ruínas
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José Craveirinha - Guiões de Leitura

5. Cela 1

Referência à oposição entre o espaço exíguo, claustrofóbico, inibidor da cela e o espaço  
infinito, aberto, ilimitado da imaginação.

Relação do poema com a citação que se segue:
[…] there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom 
of my mind [Não há barreira, fechadura ou ferrolho que possas impor à 
liberdade da minha mente]. 

Virginia Woolf, A Room of One's Own

Comentário sobre a universalidade do termo Liberdade.

Cela 1

Metalizaram-me as portas
vãos janelizam-me às barras
mas basta reflectir transponho-as
atingindo incólume os horizontes.

Aumentaram-me a uma tal envergadura
que com três passadas esbarro
no reboco das quatro faces
dum rectângulo de arquitectura.

E as coisas inibidas no maior espaço
produzem os ruídos quotidianos infiltrando-se
nas medidas certas onde cresce
a minha nativa estatura.

Mas a imaginação
mania que não se enclausura 
permite-me os substantivos
e exasperado ou sereno 
concilio o medo à loucura
da profecia que me excede.

Meu amor:
Deste lado das barras
mesmo sem vinganças o raciocínio
implacável futuriza o inverso.

(Craveirinha, 2003, pp. 83-84.)

https://www.goodreads.com/author/show/6765.Virginia_Woolf
https://www.goodreads.com/work/quotes/1315615
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José Craveirinha - Guiões de Leitura

6. Xigubo

Indicação dos recursos estilísticos presentes no poema e explicitação do seu valor 
expressivo

Referência ao xigubo, a outras danças moçambicanas que conheças e a danças de 
outros países

Xigubo
Para Claude Coufon

Minha mãe África
meu irmão Zambeze
Culucumba! Culucumba!

Xigubo estremece terra do mato
e negros fundem-se ao sopro da xipalapala
e negrinhos de peitos nus na sua cadência
levantam os braços para o lume da irmã Lua
e dançam as danças do tempo da guerra
das velhas tribos da margem do rio.
Ao tantã do tambor
o leopardo traiçoeiro fugiu.
E na noite de assombrações
brilham alucinados de vermelho
os olhos dos homens e brilha ainda
mais o fio azul do aço das catanas.
Dum-dum!
Tantã!

E negro Maiela
músculos tensos na azagaia rubra
salta o fogo da fogueira amarela
e dança as danças do tempo da guerra
das velhas tribos da margem do rio.

E a Noite desflorada
abre o sexo ao orgasmo do tambor
e a planície arde todas as luas cheias
no feitiço viril da insuperstição das catanas.

Tantã!
E os negros dançam ao ritmo da Lua Nova
rangem os dentes na volúpia do xigubo
e provam o aço ardente das catanas ferozes
na carne sangrenta da micaia grande.

E as vozes rasgam o silêncio da terra
enquanto os pés batem
enquanto os tambores batem
e enquanto a planície vibra os ecos milenários
aqui outra vez os homens desta terra
dançam as danças do tempo da guerra
das velhas tribos juntas na margem do rio.

(1958)

(Craveirinha, 1999, pp. 9-10.)
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título
• Construção de significado a partir do título do poema
• Inferir o tema/assunto
• Relação com a história da literatura são-tomense

PARA UM LEQUE
 
Se eu lhe fosse depor, minha senhora,
Por entre estas mentiras cor de aurora
Uma verdade sã e proveitosa,
Chamava-lhe vaidosa!
E, faça-me favor,
Não encrespe esse olhar acostumado
Ao falso galanteio delicado
E a finezas de amor.
 
II
Eu sei perfeitamente que Vocência
Possui a verve, a fina inteligência.
Que eu...não admiro, e toda a gente adora,
Duma mulher doutora.
Portanto vai então
Achar-me pouco amável no que digo,
Mas, por fim, há-de concordar comigo
E dar-me até razão.

III
Senão Vocência que me diga, franca,
Para que serve numa folha branca:
“A senhora é rainha da beleza;
Em graça e gentileza,
Um cisne a flutuar
Num lago não a iguala. Encanta, prende,
Como grades de ferro, a luz que esplende
Do seu profundo olhar”?

IV
Enfim, essas tolices que descubro
No leque, e que seu lindo lábio rubro
Agradece aos autores discretamente
Dizendo-lhes, ridente:
– Que bonitos que estão
Os versos!... Eu bem sei que não mereço
O que neles me diz, pois me conheço.
Mas...toque. E estende a mão

V
Suponha agora (é só por um momento)
Que esse escuro cabelo esparso ao vento,
Pelo vento é levado; em outros termos,
Para nos entendermos,
Suponha que ele cai,
Que o pouco que ficou se torna neve
E que a pele gentil do rosto breve
Encarquilhando vai!

A minha cor é negra, Indica luto e pena;
É luz, que nos alegra,
A tua cor morena.
É negra a minha raça,
A tua raça é branca, 
Tu és cheia de graça,
Tens a alegria franca,
Que brota a flux do peito
Das cândidas crianças.
Todo eu sou um defeito,
Sucumbo sem esperanças,
E o meu olhar atesta
Que é triste o meu sonhar,
Que a minha vida é mesta
E assim há-de findar!
Tu és a luz divina,
Em mil canções divagas,
Eu sou a horrenda furna
Em que se quebram vagas!...
Porém, brilhante e pura,
Talvez seja a manhã
Irmã da noite escura!
Serás tu minha irmã?!…

Caetano da Costa Alegre
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2. Interpretação e análise do poema
• Identificação do emissor e do destinatário do poema
• Características do emissor e do destinatário - o que os distingue
• Identificação do sentido dos seguintes versos:

• “Portanto vai então / Achar-me pouco amável no que digo” (vv. 13-14)
• “Encanta, prende, / Como grades de ferro, a luz que esplende / Do seu profundo 

olhar?” (vv. 22-24)
• “Suponha que ele cai, / Que o pouco que ficou se torna neve / E que a pele gentil do 

rosto breve / Encarquilhando vai!” (vv. 37-40)
• “A minha cor é negra, Indica luto e pena” (v. 41)
• “Tu és a luz divina, / Em mil canções divagas, / Eu sou a horrenda furna / Em que se 

quebram vagas!…” (vv. 56-59)
• Exploração dos recursos estilísticos
• Existência ou inexistência de referências a aspectos culturais
• Existência ou inexistência de referências ao período colonial
• Referência ao valor expressivo dos últimos versos do poema: “Porém, brilhante e pura, 

/ Talvez seja a manhã / Irmã da noite escura! / Serás tu minha irmã?!…” (vv. 60-63)

3. O sentimento de irmandade
• Discussão sobre exemplos concretos relativos à existência ou inexistência do 

sentimento de irmandade no seu dia-a-dia (HC)
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GUIÃO DE LEITURA

1. Interpretação e análise dos poemas
• Identificação do tema e do assunto dos poemas
• Exploração dos recursos estilísticos
• Relação dos poemas com a época em que foram escritos
• Influência (ou não) do movimento de Negritude e do ideal de Pan-africanismo 

(justificação)

2. Preconceitos e estereótipos
• Identificação nos poemas de visões preconceituosas e estereotipadas (sobre o branco 

e o negro) (HEI) - discussão sobre o trabalho realizado (HC)

NOVA LIRA – CANÇÃO

Quem embarcou no porão
Fechado a sete chaves,
Apertado entre traves,
Sem ver sol sem ver a lua?
Foi o preto!

Quem deixou a terra,
-filho ingrato que fugiu
ao pai e à mãe que não mais viu,
p’ra ir acabar como um cão?
Foi o preto!

Quem a mata derrubou,
E cavou e semeou
E co’a sua mão de bruto
Cuidou, recolheu o fruto?
Foi o preto!

Quem fez o ‘senhor ’– o patrão;
Lhe tirou da vida aflita
Lhe deu senhora bonita
E importância e situação?
Foi o preto!

Marcelo da Veiga

África não é terra de ninguém
De qualquer que sabe de onde vem,
[…] 
A África é nossa!
É nossa! É nossa.

Marcelo da Veiga

Sou preto - o que ninguém escura
O que não tem socorro
O - olá, tu rapaz!
O - ó, meu merda! Ó meu cachorro!
O - Ó seu filho da puta!
E outros mimos mais…

Marcelo da Veiga
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título
• Construção de significado a partir do título do poema
• Inferir o tema/assunto
• Relação com a história da literatura são-tomense

2. Interpretação e análise do poema
• Identificação do tema e do assunto do poema
• Exploração dos recursos estilísticos
• Existência ou inexistência de referências a aspectos culturais
• Existência ou inexistência de referências ao período colonial
• Exploração do sentido da última estrofe

LÁ NO ÁGUA GRANDE
 
Lá no "Água Grande" a caminho da roça
negritas batem que batem co'a roupa na pedra.
Batem e cantam modinhas da terra.
 
Cantam e riem em riso de mofa
histórias contadas, arrastadas pelo vento.
 
Riem alto de rijo, com a roupa na pedra
e põem de branco a roupa lavada.
 
As crianças brincam e a água canta.
 
Brincam na água felizes...
 
Velam no capim um negrito pequenino.
 
E os gemidos cantados das negritas lá do rio
ficam mudos lá na hora do regresso...
Jazem quedos no regresso para a roça.

Alda do Espírito Santo
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1. Exploração do título

• Construção de significado a partir do título do poema
• Inferir o tema/assunto
• Relação com a história da literatura são-tomense

2. Interpretação e análise do poema
• Identificação do tema e do assunto do poema
• Exploração dos recursos estilísticos
• Existência ou inexistência de referências a aspectos culturais
• Existência ou inexistência de referências ao período colonial
• Exploração do sentido atribuído ao termo “humanidade”

Onde estão os homens caçados neste vento de loucura

O sangue caindo em gotas na terra
homens morrendo no mato
e o sangue caindo, caindo...
Fernão Dias para sempre na história
da Ilha Verde, rubra de sangue,
dos homens tombados
na arena imensa do cais.
Aí o cais, o sangue, os homens,
os grilhões, os golpes das pancadas
a soarem, a soarem, a soarem
caindo no silêncio das vidas tombadas
dos gritos, dos uivos de dor
dos homens que não são homens,
na mão dos verdugos sem nome.
Zé Mulato, na história do cais
baleando homens no silêncio
do tombar dos corpos.
Aí, Zé Mulato, Zé Mulato.
As vítimas clamam vingança
O mar, o mar de Fernão Dias
engolindo vidas humanas
está rubro de sangue.
- Nós estamos de pé -
Nossos olhos se viram para ti.
Nossas vidas enterradas
nos campos da morte,
os homens do cinco de Fevereiro
os homens caídos na estufa da morte
clamando piedade
gritando p'la vida,
mortos sem ar e sem água
levantam-se todos
da vala comum
e de pé no coro de justiça
clamam vingança...

... Os corpos tombados no mato,
as casas, as casas dos homens
destruídas na voragem
do fogo incendiário,
as vias queimadas,
erguem o coro insólito de justiça
clamando vingança.
E vós todos carrascos
e vós todos algozes
sentados nos bancos dos réus:
- Que fizeste do meu povo?...
- Que respondeis?
- Onde está o meu povo?...
E eu respondo no silêncio
das vozes erguidas
clamando justiça...
Um a um, todos em fila...
Para vós, carrascos,
o perdão não tem nome.
A justiça vai soar,
E o sangue das vidas caídas
nos matos da morte
ensopando a terra
num silêncio de arrepios
vai fecundar a terra,
clamando justiça.
É a chamada da humanidade
cantando a esperança
num mundo sem peias
onde a liberdade
é a pátria dos homens...

Alda do Espírito Santo
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1. Exploração do título

• Construção de significado a partir do título do poema
• Inferir o tema/assunto
• Relação com a história da literatura são-tomense

2. Interpretação e análise do poema
• Identificação do tema e do assunto do poema
• Exploração dos recursos estilísticos
• Existência ou inexistência de referências a aspectos culturais
• Existência ou inexistência de referências ao período colonial
• Relação entre os três poemas de Alda do Espírito Santo

3. Dramatização
• Preparação de uma dramatização em grupo relativa a “atitudes humanitárias” e 

“atitudes não humanitárias” na actualidade

Em torno da minha baía

Aqui, na areia,
Sentada à beira do cais da minha baía
do cais simbólico, dos fardos,
das malas e da chuva
caindo em torrente
sobre o cais desmantelado,
caindo em ruínas
eu queria ver à volta de mim,
nesta hora morna do entardecer
no mormaço tropical
desta terra de África
à beira do cais a desfazer-se em ruínas,
abrigados por um toldo movediço
uma legião de cabecinhas pequenas,
à roda de mim,
num voo magistral em torno do mundo
desenhando na areia
a senda de todos os destinos
pintando na grande tela da vida
uma história bela
para os homens de todas as terras
ciciando em coro, canções melodiosas
numa toada universal
num cortejo gigante de humana poesia
na mais bela de todas as lições
HUMANIDADE.

Alda do Espírito Santo
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração dos títulos
• Construção de significado a partir dos títulos dos poemas
• Inferir os temas
• Relação com a periodização da literatura angolana

O CHORO DE ÁFRICA

O choro durante séculos
nos seus olhos traidores pela servidão dos homens
no desejo alimentado entre ambições e lufadas românticas
nos batuques choro de África
nos sorrisos de choro de África 
nas fogueiras choros de África
nos sarcasmos no trabalho na vida choro de África

Sempre o choro mesmo na vossa alegria imortal
meu irmão Nguxi e amigo Mussunda
no círculo das violências
mesmo na magia poderosa da terra
e da vida jorrante das fontes e das partes e de todas as almas
e das hemorragias dos ritmos das feridas de África
e mesmo na morte do sangue ao contacto do chão
mesmo no florir aromatizado  da floresta
mesmo na folha
no fruto
na agilidade da zebra
na secura do deserto
na harmonia das correntes ou no sossego dos lagos
mesmo na beleza do trabalho construtivo dos homens

O choro de séculos
inventados na servidão
em histórias de drama negro alma brancas preguiças
as mentiras choros verdadeiros nas suas bocas

O choro de séculos
onde a verdade violentada se estiola ao circulo de ferro
da desonesta força
sacrificadora dos corpos cadaverizados 
inimiga da vida
fechada em estreitos cérebros de máquina de contar
na violência 
na violência
na violência

O choro de África é um sintoma

Nós temos em nossa mãos outras vidas e alegrias
desmentidas nos lamentamos falsos de suas bocas
- por nos!

Agostinho Neto
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VELHO NEGRO

Vendido
e transportado nas galeras
vergastado pelos homens
linchado nas grandes cidades
esbulhado até ao ultimo tostão 
humilhado até ao pó
sempre sempre vencido

É forçado a obedecer
a Deus e aos homens
perdeu-se

Perdeu a pátria
e a noção de ser

Reduzido a farrapo
macaquearam seus gestos e a sua alma
diferente

Velho farrapo
negro
perdido no tempo
e dividido no espaço!

Ao passar de tanga
com o espírito bem escondido
no silencio das frases côncavas
murmuram eles:
pobre negro!

E os poetas dizem que são seus irmãos.
 

Agostinho Neto (1948)
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2. Interpretação e análise dos poemas
• Identificação do tema/assunto dos poemas
• Exploração dos recursos estilísticos (a negrito)
• Relação dos poemas com a época em que foram escritos
• Referência a aspectos culturais

3. Produção escrita
• Produza um texto argumentativo sobre a “Civilização Africana” actual (HEI)

CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL
 
Latas pregadas em paus
fixados na terra
fazem a casa

Os farrapos completam
a paisagem íntima

O sol atravessando as frestas
acorda o seu habitante

Depois as doze horas de trabalho escravo

Britar pedra
acarretar pedra
britar pedra
acarretar pedra
ao sol
à chuva
britar pedra
acarretar pedra

A velhice vem cedo

Uma esteira nas noites escuras
basta para ele morrer
grato
e de fome.

Agostinho Neto
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título da obra 
2. Leitura do conto “Estória da Galinha e do Ovo” (extraído da obra Luuanda de 

José Luandino Vieira)

Estória da Galinha e do Ovo
Para Amorim e sua ngoma:

sonoros corações da nossa terra.

A estória da galinha e do ovo. Estes casos passaram na musseque Sambizanga, nesta 
nossa terra de Luanda.

Foi na hora das quatro horas.
Assim como, às vezes, dos lados onde o sol fimba  no mar, uma pequena e gorda 1

nuvem negra aparece para correr no céu azul e, na corrida, começa a ficar grande, a 
estender braços para todos os lados, esses braços a ficarem outros braços e esses ainda 
outros mais finos, já não tão negros, e todo esse apressado caminhar da nuvem no céu 
parece os ramos de muitas folhas de uma mulemba velha, com barbas e tudo, as folhas 
de muitas cores, algumas secas com o colorido que o sol lhes põe e, no fim mesmo, já 
ninguém que sabe como nasceram, onde começaram, onde acabam essas malucas filhas 
da nuvem correndo sobre a cidade, largando água pesada e quente que traziam, rindo 
compridos e tortos relâmpagos, falando a voz grossa de seus trovões, assim, nessa tarde 
calma, começou a confusão.

Sô Zé da quitanda tinha visto passar nga Zefa rebocando miúdo Beto e avisando para 
não adiantar falar mentira, senão ia-lhe pôr mesmo jindungo na língua. Mas o 
monandengue refilava, repetia:

— Juro, sangue de Cristo! Vi-lhe bem, mamã, é a Cabíri!…
Falava verdade como todas as vizinhas viram bem, uma gorda galinha de pequenas 

penas brancas e pretas, mirando toda a gente, desconfiada, debaixo do cesto ao contrário 
onde estava presa. Era essa a razão dos insultos que nga Zefa tinha posto cm Bina, 
chamando-lhe ladrona, feiticeira, queria lhe roubar ainda a galinha e mesmo que a barriga 
da vizinha já se via, com o mona lá dentro, adiantaram pelejar.

Miúdo Xico é que descobriu, andava na brincadeira com Beto, seu mais novo, fazendo 
essas partidas vavô Petelu tinha-lhes ensinado, de imitar as falas dos animais e baralhar-
lhes e quando vieram no quintal de mamã Bina pararam admirados. A senhora não tinha 
criação, como é ouvia-se a voz dela, pi, pi, pi, chamar galinha, o barulho do milho a cair 
no chão varrido? Mas Beto lembrou os casos já antigos, as palavras da mãe queixando 
no pai quando, sete horas, estava voltar do serviço:

— Rebento-lhe as fuças, João! Está ensinar a galinha a pôr lá!
Miguel João desculpava sempre, dizia a senhora andava assim de barriga, você sabe, 

às vezes é só essas manias as mulheres têm, não adianta fazer confusão, se a galinha 
volta sempre na nossa capoeira e os ovos você é que apanha... Mas nga Zefa não ficava 
satisfeita. Arreganhava o homem era um mole e jurava se a atrevida tocava na galinha ia 
passar luta.

— Deixa, Zefa, pópilas! — apaziguava Miguel. — A senhora está concebida então, 
homem dela preso e você ainda quer pelejar? Não tens razão!

Por isso, todos os dias, Zefa vigiava embora sua galinha, via-lhe avançar pela areia, 
ciscando, esgaravatando a procurar os bichos de comer, mas, no fim, o caminho era 

 fimbar - mergulhar na água.1
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sempre o mesmo, parecia tinha-lhe posto feitiço: no meio de duas aduelas caídas, a 
Cabíri entrava no quintal da vizinha e Zefa via-lhe lá debicando, satisfeita, na sombra das 
frescas mandioqueiras, muitas vezes Bina até dava-lhe milho ou massambala . Zefa só 2

via os bagos cair no chão e a galinha primeiro a olhar, banzada, na porta da cubata onde 
estava sair essa comida; depois começava apanhar, grão a grão, sem depressa, parecia 
sabia mesmo não tinha mais bicho ali no quintal para disputar os milhos com ela. Isso nga 
Zefa não refilava. Mesmo que no coração tinha medo, a galinha ia se habituar lá, pensava 
o bicho comia bem e, afinal, o ovo vinha-lhe pôr de manhã na capoeira pequena do fundo 
do quintal dela…

Mas, nessa tarde, o azar saiu. Durante toda a manhã, Cabíri andou a passear no 
quintal, na rua, na sombra, no sol, bico aberto, sacudindo a cabeça ora num lado ora 
noutro, cantando pequeno na garganta, mas não pôs o ovo dela. Parecia estava ainda 
procurar melhor sítio. Nga Zefa abriu a porta da capoeira, arranjou o ninho com jeito, foi 
mesmo pôr lá outro ovo, mas nada. A galinha queria lhe fazer pouco, os olhos dela, 
pequenos e amarelos, xucululavam na dona, a garganta do bicho cantava, dizendo:

... ngala ngó ku kakela3

ká... ká... ká... kakela, kakela…

E assim, quando miúdo Beto veio lhe chamar e falou a Cabíri estava presa debaixo 
dum cesto na cubata de nga Bina e ele e Xico viram a senhora mesmo dar milho, nga 
Zefa já sabia: a sacrista da galinha tinha posto o ovo no quintal da vizinha. Saiu, o corpo 
magro curvado, a raiva que andava guardar muito tempo a trepar na língua, e sô Zé da 
quitanda ficou na porta a espiar, via-se bem a zanga na cara da mulher.

Passou luta de arranhar, segurar cabelos, insultos de ladrona, cabra, feiticeira. Xico e 
Beto esquivaram num canto e só quando as vizinhas desapartaram é que saíram. A Cabíri 
estava tapada pelo cesto grande mas lhe deixava ver parecia era um preso no meio das 
grades. Olhava todas as pessoas ali juntas a falar, os olhos pequenos, redondos e 
quietos, o bico já fechado. Perto dela, em cima de capim posto de propósito, um bonito 
ovo branco brilhava parecia ainda estava quente, metia raiva em nga Zefa. A discussão 
não parava mais. As vizinhas tinham separado as lutadoras e, agora, no meio da roda das 
pessoas que Xico e Beto, teimosos e curiosos, queriam furar, discutiam os casos.

Nga Zefa, as mãos na cintura, estendia o corpo magro, cheio de ossos, os olhos 
brilhavam assanhados, para falar:

— Você pensa eu não te conheço, Bina? Pensas? Com essa cara assim, pareces és 
uma sonsa, mas a gente sabe!... Ladrona é o que você é!

A vizinha, nova e gorda, esfregava a mão larga na barriga inchada, a cara abria num 
sorriso, dizia, calma, nas outras:

— Ai, vejam só! Está-me disparatar ainda! Vieste na minha casa, entraste no meu 
quintal, quiseste pelejar mesmo! Sukuama! Não tens respeito, então, assim com a barriga, 
nada?!

— Não vem com essas partes, Bina! Escusas! Querias me roubar a Cabíri e o ovo dela!
— Ih?! Te roubar a Cabíri e o ovo!? Ovo é meu!
Zefa saltou na frente, espetou-lhe o dedo na cara:
— Ovo teu, tuji! A minha galinha é que lhe pôs!
— Pois é, mas pôs-lhe no meu quintal!
Passou um murmúrio de aprovação e desaprovação das vizinhas, toda a gente falou ao 

mesmo tempo, só velha Bebeca adiantou puxar Zefa no braço, falou sua sabedoria:

 massambala - sorgo; grama.2

 ngala ngó ku kakela — estava apenas a cacarejar.3
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— Calma então! A cabeça fala, o coração ouve! Pra quê então, se insultar assim? 

Todas que estão falar no mesmo tempo, ninguém que percebe mesmo. Fala cada qual, a 
gente vê quem tem a razão dela. Somos pessoas, sukua’, não somos bichos!

Uma aprovação baixinho reforçou as palavras de vavó e toda a gente ficou esperar. 
Nga Zefa sentiu a zanga estava-lhe fugir, via a cara das amigas à espera, a barriga 
saliente de Bina e, para ganhar coragem, chamou o filho:

— Beto, vem ainda!
Depois, desculpando, virou outra vez nas pessoas e falou, atrapalhada:
— É que o monandengue viu...
Devagar, parecia tinha receio das palavras, a mulher de Miguel João falou que muito 

tempo já estava ver a galinha entrar todos os dias no quintal da outra, já sabia essa 
confusão ia passar, via bem a vizinha a dar comida na Cabíri para lhe cambular. E, nesse 
dia — o mona viu mesmo e Xico também —, essa ladrona tinha agarrado a galinha com a 
mania de dar-lhe milho, pôs-lhe debaixo do cesto para adiantar receber o ovo. A Cabíri 
era dela, toda a gente sabia e até Bina não negava, o ovo quem lhe pôs foi a Cabíri, 
portanto o ovo era dela também.

Umas vizinhas abanaram a cabeça que sim, outras que não, uma menina começou 
ainda a falar no Beto e no Xico, a pôr perguntas, mas vavó mandou-lhes calar a boca.

— Fala então tua conversa, Bina! — disse a velha na rapariga grávida.
— Sukuama! O que é eu preciso dizer mais, vavó? Toda a gente já ouviu mesmo a 

verdade. Galinha é de Zefa, não lhe quero. Mas então a galinha dela vem no meu quintal, 
come meu milho, debica minhas mandioquei-ras, dorme na minha sombra, depois põe o 
ovo aí e o ovo é dela? Sukua’! O ovo foi o meu milho que lhe fez, pópi-las! Se não era eu 
dar mesmo a comida, a pobre nem que tinha força de cantar... Agora ovo é meu, ovo é 
meu! No olho!...

Virou-lhe o mataco, pôs uma chapada e com o indicador puxou depois a pálpebra do 
olho esquerdo, rindo, malandra, para a vizinha que já estava outra vez no meio da roda 
para mostrar a galinha assustada atrás das grades do cesto velho.

— Vejam só! A galinha é minha, a ladrona mesmo é que disse. Capim está ali, ovo ali. 
Apalpem-lhe! Apalpem-lhe! Está mesmo quente ainda! E está dizer o ovo é dela! Makutu!  4

Galinha é minha, ovo é meu!
Novamente as pessoas falaram cada qual sua opinião, fazendo um pequeno barulho 

que se misturava no xaxualhar das mandioqueiras e fazia Cabíri, cada vez mais 
assustada, levantar e baixar a cabeça, rodando-lhe, aos saltos, na esquerda e direita, 
querendo perceber, mirando as mulheres. Mas ninguém que lhe ligava. Ficou, então, olhar 
Beto e Xico, meninos amigos de todos os bichos e conhecedores das vozes e verdades 
deles. Estavam olhar o cesto e pensavam a pobre queria sair, passear embora e ninguém 
que lhe soltava mais, com a confusão. Nga Bina, agora com voz e olhos de meter pena, 
lamentava:

— Pois é, minhas amigas! Eu é que sou a sonsa! E ela que estava ver todos os dias eu 
dava milho na galinha, dava massambala, nada que ela falava, deixava só, nem 
obrigado... Isso não conta? Pois é! Querias!? A galinha gorda com o meu milho e o ovo 
você é que lhe comia?!...

Vavó interrompeu-lhe, virou nas outras mulheres — só mulheres e monas é que tinha, 
nessa hora os homens estavam no serviço deles, só mesmo os vadios e os chulos 
estavam dormir nas cubatas — e falou:

— Mas então, Bina, você queria mesmo a galinha ia te pôr um ovo?
A rapariga sorriu, olhou a dona da galinha, viu as caras, umas amigas outras caladas 

com os pensamentos e desculpou:

  makutu! — mentira!4
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— Pópilas! Muitas de vocês que tiveram vossas barrigas já. Vavó sabe mesmo, quando 

chega essa vontade de comer uma coisa, nada que a gente pode fazer. O mona na 
barriga anda reclamar ovo. Que é eu podia fazer, me digam só?!

— Mas ovo não é teu! A galinha é minha, ovo é meu! Pedias! Se eu quero dou, se eu 
quero não dou!

Nga Zefa estava outra vez raivosa. Essas vozes mansas e quietas de Bina falando os 
casos do mona na barriga, desejos de gravidez, estavam atacar o coração das pessoas, 
sentia se ela ia continuar falar com aqueles olhos de sonsa, a mão a esfregar sempre a 
barriga redonda debaixo do vestido, derrotava-lhe, as pessoas iam mesmo ter pena, 
desculpar essa fome de ovo que ela não tinha a culpa... Virou-se para vavó, a velha 
chupava sua cigarrilha dentro da boca, soprava o fumo e cuspia.

— Então, vavó?!... Fala então, a senhora é que é nossa mais velha...
Toda a gente calada, os olhos parados na cara cheia de riscos e sabedoria da senhora. 

Só Beto e Xico, abaixados junto do cesto, conversavam com a galinha, miravam suas 
pequenas penas assustadas a tremer com o vento, os olhos redondos a verem os 
sorrisos amigos dos meninos. Puxando o pano em cima do ombro, velha Bebeca 
começou:

— Minhas amigas, a cobra enrolou no muringue! Se pego o muringue, cobra morde; se 
mato a cobra, o muringue parte!... Você, Zefa, tem razão: galinha é sua, ovo da barriga 
dela é seu! Mas Bina também tem razão dela: ovo foi posto no quintal dela, galinha comia 
milho dela... O melhor perguntamos ainda no sô Zé... Ele é branco!...

Sô Zé, dono da quitanda, zarolho e magro, estava chegar chamado pela confusão. 
Nessa hora, a loja ficava vazia, fregueses não tinha, podiam-lhe deixar assim sozinha.

— Sô Zé! O senhor, faz favor, ouve ainda estes casos e depois ponha sua opinião. Esta 
minha amiga...

Mas toda a gente adiantou interromper vavó. Não senhor, quem devia pôr os casos era 
cada qual, assim ninguém que ia falar depois a velha tinha feito batota, falando melhor um 
caso que outro. Sô Zé concordou. Veio mais junto das reclamantes e com seu bonito olho 
azul bem na cara de Zefa, perguntou:

— Então, como é que passou?
Nga Zefa começou contar, mas, no fim, já ia esquivar o caso de espreitar o milho que a 

vizinha dava todos os dias, e vavó acrescentou:
— Fala ainda que você via-lhe todos os dias pôr milho para a Cabíri!
— Verdade! Esqueci. Juro não fiz de propósito...
Sô Zé, paciente, as costas quase marrecas , pôs então um sorriso e pegou Bina no 5

braço.
— Pronto! Já sei tudo. Tu dizes que a galinha pôs no teu quintal, que o milho que ela 

comeu é teu e, portanto, queres o ovo. Não é?
Com essas palavras assim amigas, de sô Zé, a mulher nova começou a rir; sentia já o 

ovo ia ser dela, era só furar-lhe, dois buracos pequenos, chupar, chupar e depois lamber 
os beiços mesmo na cara da derrotada. Mas quando olhou-lhe outra vez, sô Zé já estava 
sério, a cara dele era aquela máscara cheia de riscos e buracos feios onde só o olho azul 
bonito brilhava lá no fundo. Parecia estava atrás do balcão mirando com esse olho os 
pratos da balança quando pesava, as medidas quando media, para pesar menos, para 
medir menos.

— Ouve lá! — falou em nga Bina, e a cara dela apagou logo-logo o riso, ficou séria, só 
a mão continuava fazer festas na barriga. — Esse milho que deste na Cabíri… é daquele 
que te vendi ontem?

— Isso mesmo, sô Zé! Ainda bem, o senhor sabe...

 marreco — corcovado; corcunda.5
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— Ah, sim!? O milho que te fiei ontem? E dizes que o ovo é teu? Não tens vergonha?...
Pôs a mão magra no ombro de vavó e, com riso mau, a fazer pouco, falou devagar:
— Dona Bebeca, o ovo é meu! Diga-lhes para me darem o ovo. O milho ainda não foi 

pago!...
Um grande barulho saiu nestas palavras, ameaças mesmo, as mulheres rodearam o 

dono da quitanda, insultando, pondo empurrões no corpo magro e torto, enxotando-lhe 
outra vez na casa dele.

— Vai ‘mbora, güeta da tuji!6
— Possa! Este homem é ladrão. Vejam só!
Zefa gritou-lhe quando ele entrou outra vez na loja, a rir, satisfeito:
— Sukuama! Já viram? Não chega o que você roubaste no peso, não é, güeta 

camuelo?!
Mas os casos não estavam resolvidos.
Quando parou o riso e as falas dessa confusão com o branco, nga Zefa e nga Bina 

ficaram olhar em vavó, esperando a velha para resolver. O sol descia no seu caminho do 
mar de Belas e o vento, que costuma vir no fim da tarde, já tinha começado a chegar. 
Beto e Xico voltaram para junto do cesto e deixaram-se ficar ali a mirar outra vez a 
galinha Cabíri. O bicho tinha-se assustado com todo o barulho das macas com sô Zé, 
mas, agora, sentindo o ventinho fresco a coçar-lhe debaixo das asas e das penas, 
aproveitou o silêncio e começou cantar.

— Sente, Beto! — sussurrou-se Xico. — Sente só a cantiga dela!
E desataram a rir ouvindo o canto da galinha, eles sabiam bem as palavras, velho 

Petelu tinha-lhes ensinado.
— Calem-se a boca, meninos. Estão rir de quê então? — a voz de vavó estava quase 

zangada.
— Beto, venha cá! Estás rir ainda, não é? Querem-te roubar o ovo na sua mãe e você 

ri, não é?
O miúdo esquivou para não lhe puxarem as orelhas ou porem chapada, mas Xico 

defendeu-lhe:
— Não é, vavó! É a galinha, está falar conversa dela!
— Oh! Já sei os bichos falam com os malucos. E que é que está dizer?,.. Está dizer 

quem que é dono do ovo?...
— Cadavez, vavó!... Sô Petelu é que percebe bem, ele m’ensinou!
Vavó Bebeca sorriu; os seus olhos brilharam e, para afastar um pouco essa zanga que 

estava em todas as caras, continuou provocar o mona:
— Então, está dizer é o quê? Se calhar está falar o ovo...
Aí Beto saiu do esconderijo da mandioqueira e nem deixou Xico começar, ele é que 

adiantou:
— A galinha fala assim, vavó:

Ngêxile kua ngana Zefa
Ngala ngó ku kakela

Ka...ka...ka...kakela, kakela…

E então Xico, voz dele parecia era caniço, juntou no amigo e os dois começaram cantar 
imitando mesmo a Cabíri, a galinha estava burra, mexendo a cabeça, ouvindo assim a 
sua igual a falar mas nada que via.

... ngêjile kua ngana Bina
Ala kiá ku kuata

 güeta da tuji! — branco de merda!6
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kua... kua... kua... kuata, kuata!7

E começaram fingir eram galinhas a bicar o milho no chão, vavó é que lhes ralhou para 
calarem, nga Zefa veio mesmo dar berrida no Beto, e os dois amigos saíram nas corridas 
fora do quintal.

Mas nem um minuto que demoraram na rua. Xico veio na frente, satisfeito, dar a notícia 
em vavó Bebeca:

— Vavó! Azulinho vem aí!
— Chama-lhe, Xico! Não deixa ele ir embora!
Um sorriso bom pousou na cara de todos, nga Zefa e nga Bina respiraram, vavó deixou 

fugir alguns riscos que a preocupação do caso tinha-lhe posto na cara. A fama de 
Azulinho era grande no musseque, menino esperto como ele não tinha, mesmo que só de 
dezasseis anos não fazia mal, era a vaidade de mamã Fuxi, o sô padre do Seminário até 
falava ia lhe mandar estudar mais em Roma. E mesmo que os outros monas e alguns 
mais velhos faziam-lhe pouco porque o rapaz era fraco e com uma bassula de brincadeira 
chorava, na hora de falar sério, tanto faz é latim, tanto faz é matemática, tanto faz é 
religião, ninguém que duvidava: Azulinho sabia. João Pedro Capita era nome dele, e 
Azulinho alcunhavam-lhe por causa esse fato de fardo  que não largava mais, calor e 8

cacimbo, sempre lhe vestia todo bem engomado.
Vavó chamou-lhe então e levou-lhe no meio das mulheres para saber os casos. O 

rapaz ouvia, piscava os olhos atrás dos óculos, puxava sempre os lados do casaco para 
baixo, via-se na cara dele estava ainda atrapalhado no meio de tantas mulheres, muitas 
eram só meninas mesmo, e a barriga inchada e redonda de nga Bina, na frente dele, 
fazia-lhe estender as mãos sem querer, parecia tinha medo a mulher ia lhe tocar com 
aquela parte do corpo.

— Veja bem, menino! Estes casos já trouxeram muita confusão, o senhor sabe, agora é 
que vai nos ajudar. Mamã diz tudo quanto tem, o menino sabe!...

Escondendo um riso vaidoso, João Pedro, juntando as mãos parecia já era mesmo sô 
padre, falou:

— Eu vos digo, senhora! A justiça é cega e tem uma espada...
Limpou a garganta a procurar as palavras e toda a gente viu a cara dele rir com as 

idéias estavam nascer, chegavam-lhe na cabeça, para dizer o que queria.
— Vós tentais-me com a lisonja! E, como Jesus Cristo aos escribas, eu vos digo: não 

me tenteis! E peço-vos que me mostrem o ovo, como Ele pediu a moeda...
Foi Beto, com sua técnica, que tirou o ovo sem assustar a Cabíri que gostava bicar 

quando faziam isso, cantando-lhe em voz baixa as coisas que tinha aprendido para falar 
nos animais. Com o ovo na mão, virando-lhe sobre a palma branca, Azulinho continuou, 
parecia era só para ele que estava falar, as pessoas nem estavam perceber bem o que 
ele falava, mas ninguém que lhe interrompia, o menino tinha fama:

— Nem a imagem de César, nem a imagem de Deus!
Levantou os olhos gastos atrás dos óculos, mirou cada vez Zefa e Bina, concluiu:
— Nem a marca da tua galinha, Zefa; nem a marca do teu milho, Bina! Não posso dar a 

César o que é de César, nem a Deus o que é de Deus. Só mesmo padre Júlio é que vai 
falar a verdade. Assim... eu levo o ovo, vavó Bebeca!

Um murmúrio de aprovação saiu do grupo, mas nga Zefa não desistiu: o ovo não ia lhe 
deixar voar no fim de passar tanta discussão. Saltou na frente do rapaz, tirou-lhe o ovo da 
mão, muxoxou:

 Ala kiá ku kuata — vim para casa da senhora Bina; estão já a agarrar.7

 fardo — roupa usada que vinha enfardada, em pacotes, do exterior (Portugal, EUA) para ser8

vendida.
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— Sukuama! Já viram? Agora você quer levar o ovo embora no sô padre, não é? Não, 

não pode! Com a sua sapiência não me intrujas, mesmo que nem sei ler nem escrever, 
não faz mal!

Azulinho, um pouco zangado, fez gesto de despedir, curvou o corpo, levantou a mão 
com os dedos postos como sô padre e saiu falando sozinho:

— Pecadoras! Queriam me tentar! As mulheres são o Diabo...
Com o tempo a fugir para a noite e as pessoas a lembrar o jantar para fazer, quando os 

homens iam voltar do serviço não aceitavam essa desculpa da confusão da galinha, 
algumas mulheres saíram embora nas suas cubatas falando se calhar vavó não ia poder 
resolver os casos sem passar chapada outra vez. Mas nga Zefa não desistia: queria levar 
o ovo e a galinha. Dona Bebeca tinha-lhe recebido o ovo para guardar, muitas vezes a 
mulher com a raiva, ia-lhe partir ali mesmo. Só a coitada da Cabíri, cansada com isso 
tudo, estava deitada outra vez no ninho de capim, à espera.

Foi nessa hora que nga Mília avistou, no outro fim da rua, descendo do maximbombo, 
sô Vitalino.

— Aiuê, meu azar! Já vem esse homem me cobrar outra vez! João ainda não voltou no 
Lucala, como vou lhe pagar? Fujo! Logo-é!...

Saiu, nas escondidas, pelo buraco do quintal, tentando esquivar nos olhos do velho.
Todo aquele lado do musseque tinha medo de sô Vitalino. O homem, nos dias do fim 

do mês, descia do maximbombo, vinha com a bengala dele, de castão de prata, velho fato 
castanho, o grosso capacete cáqui, receber as rendas das cubatas que tinha ali. E nada 
que perdoava, mesmo que dava encontro o homem da casa deitado na esteira, comido na 
doença, não fazia mal: sempre arranjava um amigo dele, polícia ou administração, para 
ajudar correr com os infelizes. Nesse mês vinha logo receber e só em nga Mília aceitou 
desculpa. A verdade, todos sabiam o homem dela, fogueiro do Cê-Êfe-Éle  estava para 9

Malanje, mas o velho tinha outras idéias na cabeça: gostava segurar o bonito e redondo 
braço cor de café-com-leite de Emília quando falava, babando pelos buracos dos dentes, 
que não. precisava ter preocupação, ele sabia bem era uma mulher séria. Pedia licença, 
entrava na cubata para beber caneca de água fresca no muringue, pôr festas nos monas 
e saía sempre com a mesma conversa, nga Mília não percebia onde é o velho acabava a 
amizade e começava a ameaça:

— Tenha cuidado, dona Emília! A senhora está nova, essa vida de trabalho não lhe 
serve... Esse mês eu desculpo, volto na semana, mas pense com a cabeça; não gostava 
antes morar no Terra-Nova, uma casa de quintal com paus de fruta, ninguém que lhe 
aborrece no fim do mês com a renda?... Veja só!

Nga Emília fingia não estava ouvir, mas no coração dela a raiva só queria que seu 
homem estivesse aí quando o velho falasse essas porcarias escondidas, para lhe pôr 
umas chapadas naquele focinho de porco…

Vendo o proprietário avançar pela areia arrastando os grossos sapatos, encostado na 
bengala, vavó Bebeca pensou tinha de salvar Emília e o melhor era mesmo agarrar o 
velho.

— Boa-tarde, sô Vitalino!
— Boa-tarde, dona!
— Bessá, vavô Vitalino!... — outras mulheres faziam também coro com Bebeca, para 

muximar .10

Xico e Beto, esses, já tinham corrido e, segurando na bengala, no capacete, andavam 
à volta dele, pedindo sempre aquilo que nenhum mona ainda tinha recebido desse 
camuelo.

 Cê-Éfe-Ele — C.F.L. ou Caminho de Ferro de Luanda.9

 muximar — falar ao coração.10
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— Me dá ‘mbora cinco tostões!
— Cinco tostões, vavô Lino! P’ra quiqüerra !11

O velho parou para limpar a testa com um grande lenço vermelho que pôs outra vez no 
bolso do casaco, dobrando-lhe com cuidado:

— Boa-tarde, senhoras! — e os olhos dele, pequenos pareciam eram missangas, 
procuraram em todas as caras a cara que queria. Vavó adiantou:

— Ainda bem que o senhor veio, senhor sô Vitalino. Ponha ainda sua opinião nestes 
casos. Minhas amigas aqui estão discutir...

Falou devagar e ninguém que lhe interrompeu: para sô Vitalino, dono de muitas 
cubatas, que vivia sem trabalhar, os filhos estudavam até no liceu, só mesmo vavó é que 
podia pôr conversa de igual. Das outras não ia aceitar, com certeza disparatava-lhes.

— Quer dizer, dona Bebeca: o ovo foi posto aqui no quintal da menina Bina, não é?
— Verdade mesmo! — sorriu-se Bina.
Tirando o capacete, sô Vitalino olhou na cara zangada de Zefa com olhos de corvo c, 

segurando-lhe no braço, falou, a fazer troça:
— Menina Zefa! A senhora sabe de quem é a cubata onde está morar a sua vizinha 

Bina?
— Ih?! É do senhor.
— E sabe também sua galinha pôs um ovo no quintal dessa minha cubata? Quem deu 

ordem?
— Elá! Não adianta desviar assim as conversas, sô Vitalino...
— Cala a boca! — zangou o velho. — A cubata é minha, ou não é?
As mulheres já estavam a ver o caminho que sô Vitalino queria, começaram refilar, falar 

umas nas outras, está claro, esse assunto para o camuelo resolver, o resultado era 
mesmo aquele, já se sabia. Nga Bina ainda arreganhou-lhe chegando bem no velho, 
encostando a barriga gorda parecia queria-lhe empurrar para fora do quintal.

— E eu não paguei a renda, diz lá, não paguei, sô Vitalino?
— É verdade, minha filha, pagaste! Mas renda não é cubata, não é quintal! Esses são 

sempre meus, mesmo que você paga, percebe?
As mulheres ficaram mais zangadas com essas partes, mas Bina ainda tentou 

convencer;
— Vê ainda, sô Vitalino! A cubata é do senhor, não discuto. Mas sempre que as 

pessoas paga renda no fim do mês, pronto já! Fica pessoa como dono, não é?
Velho Vitalino riu os dentes pequenos e amarelos dele, mas não aceitou.
— Vocês têm cada uma!... Não interessa, o ovo é meu! Foi posto na cubata que é 

minha! Melhor vou chamar o meu amigo da polícia...
Toda a gente já lhe conhecia esses arreganhos e as meninas mais velhas uatobaram . 12

Xico e Beto, esses, continuaram sacudir-lhe de todos os lados para procurar receber 
dinheiro e vavó mais nga Bina vieram mesmo empurrar-lhe na rua, metade na brincadeira, 
metade a sério. Vendo-lhe desaparecer a arrastar os pés pelo areal vermelho, encostado 
na bengala, no caminho da cubata de nga Mília, velha Bebeca avisou:

— Não perde teu tempo, sô Vitalino! Emília saiu embora na casa do amigo dela... É um 
rapaz da polícia! Com esse não fazes farinha!

E os risos de todas as bocas ficaram no ar dando berrida na figura torta e atrapalhada 
do proprietário Vitalino.

Já eram mais que cinco horas, o sol mudava sua cor branca e amarela. Começava ficar 
vermelho, dessa cor que pinta o céu e as nuvens e as folhas dos paus, quando vai dormir 
no meio do mar, deixando a noite para as estrelas e a lua. Com a saída de sô Vitalino, 

 quiqüerra — farinha de mandioca e açúcar.11

 uatobar — fazer troça; zombar.12
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assim corrido e feito pouco, parecia os casos não iam se resolver mais. Nga Zefa, tão 
assanhada no princípio, agora mirava a Cabíri debaixo do cesto e só Bina queria 
convencer ainda as vizinhas ela mesmo é que tinha direito de receber o ovo,

— Mas não é? Estou pôr mentira? Digam só? Quando essas vontades atacam, temos 
que lhes respeitar...

Não acabou conversa dela, toda a gente olhou no sítio onde que saía uma voz de 
mulher a insultar. Era do outro lado do quintal, na cubata da quitata  Rosália e as 13

vizinhas espantaram, já muito tempo não passava confusão ali, mas parecia essa tarde 
estava chamar azar, tinha feitiço. Na porta, mostrando o corpo dela já velho mas ainda 
bom, as mamas gordas a espreitar no meio da combinação, Rosália xingava, dava berrida 
no homem.

— Vai ‘mbora, hom’é! Cinco e meia mesmo e você dormiu toda a tarde? Pensas sou 
teu pai, ou quê? Pensas? Tunda, vadio! Vai procurar serviço!

Velho Lemos nem uma palavra que falava nessa mulher quando ela, nas horas que 
queria preparar para receber os amigos — todo o musseque sabia, parece só ele mesmo 
é que fingia não estava perceber o dinheiro da comida donde vinha —, adiantava enxotar-
lhe fora da cubata. Sô Lemos metia as mãos nos bolsos das calças amarrotadas e 
puxando sua perna esquerda atacada de doença, gorda parecia imbondeiro, arrastava os 
quedes pela areia e ia procurar pelas quitandas casos e confusões para descobrir ainda 
um trabalho de ganhar para o abafado e os cigarros.

É que a vida dele era tratar de macas. Antigamente, antes de adiantar beber e estragar 
a cabeça, sô Artur Lemos trabalhava no notário. Na sua casa podiam-se ainda encontrar 
grossos livros encadernados, processo penal, processo civil, boletim oficial, tudo, parecia 
era casa de advogado. E as pessoas, quando queriam, quando andavam atrapalhadas 
com casos na administração era sô Artur que lhes ajudava.

Ainda hoje, quando as vizinhas davam encontro com Rosália na porta, esperando os 
fregueses, ninguém que podia fazer pouco o homem dela. Enganava-lhe com toda a 
gente, às vezes chamava até os monandengues para pôr brincadeiras que os mais velhos 
não aceitavam, mas na hora de xingarem-lhe o marido ela ficava parecia era gato 
assanhado.

— Homem como ele, vocês não encontram! Têm mas é raiva! É verdade o corpo está 
podre, não serve. Mas a cabeça é boa, a sabedoria dele ninguém que tem!

E é mesmo verdade que não autorizava mexer nos livros arrumados na prateleira, 
cheios de pó e teias de aranha, e, sempre vaidosa, lhes mostrava:

— Vejam, vejam! Tudo na cabeça dele! E os vossos homens? Na cama sabem, mas na 
cabeça é tuji só!...

Ria-se, justificava, encolhia os ombros:
— P’ra cama a gente arranja sempre. E ainda pagam! Agora com a cabeça dele... 

Tomara!
As vizinhas gozavam, falavam essas palavras ele é que tinha ensinado para não lhe 

fazerem pouco de corno, mas Rosália não ligava. Nem mesmo quando os monas, 
aborrecidos de todas as brincadeiras, saíam atrás do homem dela, xingando sua alcunha.

— Vintecinco linhas! Vintecinco linhas!...
Porque era a palavra de feitiço, em todos os casos sô Lemos falava logo:
— Fazemos um vintecinco linhas, é caso arrumado!
E se adiantava receber dinheiro para o papel, muitas vezes ia-lhe beber com 

Francesinho, Quirino, Kutatuji e outros vagabundos como eles, nalguma quitanda mais 
para São Paulo.

 quitata — mulher da vida, prostituta.13
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Pois nessa hora, quando vavó já estava para desistir, é que viram mesmo sô Artur 

Lemos e correram a lhe chamar: o homem, com sua experiência de macas, ia talvez 
resolver o assunto. Avisando Beto e Xico para não adiantarem xingar o velho, vavó, com 
ajuda das interessadas, expôs os casos.

Parecia uma vida nova entrava no corpo estragado do antigo ajudante de notário. O 
peito respirava mais direito, os olhos não lacrimejavam tanto e, quando mexia, até a perna 
nada que coxeava. Abriu os braços, começou empurrar as pessoas; tu para aqui, tu para 
ali, fica quieto e, no fim, com vavó Bebeca na frente dele, pondo Bina na esquerda e nga 
Zefa na direita, coçou o nariz, começou:

— Pelos vistos, e ouvida a relatora e as partes, trata-se de litígio de propriedade com 
bases consuetudinárias...

As mulheres olharam-se, espantadas, mas ninguém que disse nada; Vintecinco linhas 
continuou, falando para nga Zefa:

— Diz a senhora que a galinha é sua?
— Sim, sô Lemos.
— Tem título de propriedade?
— Ih? Tem é o quê?
— Título, dona! Título de propriedade! Recibo que prova que a galinha é sua!
Nga Zefa riu:
— Sukuama! Ninguém no musseque que não sabe a Cabíri é minha, sô Lemos. Recibo 

de quê então?
— De compra, mulher! Para provarmos primeiro que a galinha é tua!
— Possa! Esse homem... Compra?! Então a galinha me nasceu-me doutra galinha, no 

meu quintal, como é vou ter recibo?
Sem paciência, sô Lemos fez sinal para ela se calar e resmungou à toa:
— Pois é! Como é que as pessoas querem fazer uso da justiça, se nem arranjam os 

documentos que precisam?
Coçando outra vez o nariz, olhou para nga Bina que sorria, satisfeita com essas partes 

do velho, e perguntou:
— E a senhora, pode mostrar o recibo do milho? Não? Então como é eu vou dizer 

quem tem razão? Como? Sem documentos, sem provas nem nada? Bem...
Olhou direito na cara das pessoas todas, virou os olhos para Beto e Xico abaixados 

junto do cesto da galinha e recebeu o ovo de vavó Bebeca.
— A senhora, dona Bina, vamos pôr queixa contra sua vizinha, por intromissão na 

propriedade alheia com alienação de partes da mesma... isto é: o milho!
Nga Bina abriu a boca para falar, mas ele continuou:
— Quanto à senhora, dona Zefa, requerimentaremos sua vizinha por tentativa de furto 

e usufruto do furto!... Preciso cinco escudos cada uma para papel!
Uma grande gargalhada tapou-lhe as últimas palavras e, no fim do riso, vavó quis lhe 

arrancar a resposta:
— Mas, sô Lemos, diz então! Quem é que tem a razão?
— Não sei, dona! Sem processo para julgar não pode-se saber a justiça, senhora! 

Fazemos os requerimentos...
Toda a gente continuou rir e Beto e Xico aproveitaram logo para começar fazer pouco. 

Derrotado pelo riso, vendo que não ia conseguir esse dinheiro para beber com os amigos, 
sô Lemos, empurrado por vavó quase a chorar com as gargalhadas, tentou a última parte:

— Oiçam ainda! Eu levo o ovo, levo-lhe no juiz meu amigo e ele fala a sentença...
— O ovo, no olho! — gritou-lhe, zangada, nga Zefa. O tempo tinha passado, conversa, 

conversa e nada que resolveram e, com essas brincadeiras assim, muitas vezes a 
saliente da Bina ia lhe chupar o ovo.

Da rua ainda se ouvia a voz rouca de sô Lemos zunindo pedradas em Beto e Xico que 
não tinham-lhe largado com as piadas. Levantando o punho fraco, o velho insultava-lhes:
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— Maliducados! Vagabundos! Delinquentes!
Depois, parando e enchendo o peito de ar, atirou a palavra que lhe dançava na cabeça, 

essa palavra que estava nos jornais que lia:
— Seus ganjésteres!14

E, feliz com esse insulto, saiu pelos tortos caminhos do musseque, rebocando a perna 
inchada.

Quando as vizinhas viram que nem sô Lemos sabia resolver os casos, e ao sentirem o 
vento mais fresco que soprava e o sol, mais perto do mar, lá para longe para trás da 
Cidade Alta, começaram falar o melhor era esperar os homens quando voltassem no 
serviço, para resolver. Nga Bina não aceitou:

— Pois é! Mas o meu homem está na esquadra, e quem vai me defender?
Mas nga Zefa é que estava mesmo furiosa: sacudindo velha Bebeca do caminho, 

avançou arreganhadora para o cesto, adiantar agarrar a galinha. E aí começou outra vez 
a luta. Bina pegou-lhe no vestido que rasgou logo no ombro; Zefa deu-lhe com uma 
chapada, agarraram-se, pondo socos e insultos.

— Sua ladrona! Cabra, queres o meu ovo!
— Aiuê, acudam! A bater numa grávida então!...
A confusão cresceu, ficou quente, as mulheres cada qual a tentar desapartar e as 

reclamantes a quererem ainda pôr pontapés, Beto e Xico a rir, no canto do quintal para 
onde tinham rebocado a Cabíri que, cada vez mais banzada, levantava o pescoço, mexia 
a cabeça sem perceber nada e só os miúdos é que percebiam o ké, ké, ké dela. No meio 
da luta já ninguém que sabia quem estava segurar, parecia a peleja era mesmo de toda a 
gente, só se ouviam gritos, lamentos, asneiras, tudo misturado com o cantar da galinha 
assustada, os risos dos monandengues, o vento nas folhas das mandioqueiras e aquele 
barulho que o musseque começa a crescer quando a noite avança e as pessoas de 
trabalhar na Baixa voltam nas suas cubatas. Por isso ninguém que deu conta a chegada 
da patrulha.

Só mesmo quando o sargento começou aos socos nas costas é que tudo calou e 
começaram ainda arranjar os panos, os lenços da cabeça, coçar os sítios das pancadas. 
Os dois soldados tinham também entrado atrás do chefe deles, sem licença nem nada, e 
agora, um de cada lado do grupo, mostravam os cassetetes brancos, ameaçando e rindo. 
Mas o sargento, um homem gordo e baixo todo suado, tinha tirado o capacete de aço e 
arreganhava:

— Bando de vacas! Que raio de coisa é esta? Eh!? O que é que sucedeu?
Ninguém que respondeu, só alguns muxoxos. Vavó Bebeca avançou um passo.
— Não ouvem, zaragateiras? O que é isto aqui? Uma reunião?
— Ih?! Reunião de quê então? — vavó, zangada, refilava.
— Vamos, conta lá, avozinha! Por que é que estavam à porrada? Depressa, senão levo 

tudo para a polícia.
Vavó viu nos olhos do soldado o homem estava falar verdade e, então, procurou ajuda 

nas outras pessoas. Mas as caras de todas não diziam nada, estavam olhar no chão, o ar, 
o canto onde Beto e Xico não tinham saído com o cesto, os dois soldados rodeando todo 
o grupo. No fim, olhando o homem gordo, falou devagar, a explorar ainda:

— Sabe! O senhor soldado vai-nos desculpar...
— Soldado, uma merda! Sargento!
— Ih?! E sargento não é soldado?...
— Deixa-te de coisas, chiça!  Estou quase a perder a paciência. Que raio de chinfrim 15

é este?

 ganjésteres — gângsteres.14

 chiça! — porra!15
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Vavó contou, procurando cm Zefa e Bina cada vez que falava para ver a aprovação das 

suas palavras, toda a confusão da galinha e do ovo e por que estavam pelejar. O 
sargento, mais risonho, olhava também a cara das mulheres para descobrir a verdade 
daquilo tudo, desconfiado que o queriam enganar.

— E os vossos homens onde estão?
Foi nga Bina quem respondeu primeiro, falando o homem dela estava na esquadra e 

ela queria o ovo, assim grávida estava-lhe apetecer muito. Mas o sargento nem lhe ligou; 
abanava a cabeça, depois disse entredentes:

— Na polícia, hein? Se calhar é terrorista... E a galinha?
Todas as cabeças viraram para o canto, nas mandioqueiras, onde os meninos, 

abaixados à volta do cesto, guardavam a Cabíri. Mas nem com os protestos de nga Zefa 
e o refilanço das outras amigas, o soldado aceitou: foi lá e, metendo a mão debaixo do 
cesto, agarrou a galinha pelas asas, trazendo-lhe assim para entregar ao sargento. A 
Cabíri nem piava, só os olhos dela, maiores com o medo, olhavam os amigos Beto e Xico, 
tristes no canto. O sargento agarrou-lhe também pelas asas e encostou o bicho à barriga 
gorda. Cuspiu e, diante da espera de toda a gente — nga Zefa sentia o coração bater 
parecia ngoma, Bina rindo para dentro —, falou:

— Como vocês não chegaram a nenhuma conclusão sobre a galinha e o ovo, eu 
resolvo...

Riu, os olhos pequenos quase desapareceram no meio da gordura das bochechas dele 
e piscando-lhes para os ajudantes, arreganhou:

— Vocês estavam a alterar a ordem pública, neste quintal, desordeiras! Estavam 
reunidas mais de duas pessoas, isso é proibido! E, além do mais, com essa mania de 
julgarem os vossos casos, tentavam subtrair a justiça aos tribunais competentes! A 
galinha vai comigo, apreendida, e vocês toca a dispersar! Vamos! Circulem, circulem para 
casa!

Os soldados, ajudando, começaram a girar os cassetetes brancos em cima da cabeça. 
Muitas que fugiram logo, mas nga Zefa era rija, acostumada a lutar sempre, e não ia 
deixar a galinha dela ir assim para churrasco do soldado, como esses homens da patrulha 
queriam. Agarrou-se no sargento, queria segurar a galinha, mas o homem empurrou-lhe, 
levantando o bicho alto, por cima da cabeça, onde a Cabíri, assustada, começou piar, 
sacudir o corpo gordo, arranhando o braço do soldado com as unhas.

— Ei, ei, ei! Mulherzinha, calma! Senão ainda te levo presa, vais ver! ‘tá quieta!
Mas, nessa hora, enquanto nga Zefa tentava tirar a galinha das mãos do gordo 

sargento, debaixo do olhar gozão de vavó Bebeca, nga Bina e outras que tinham ficado 
ainda, é que sucedeu aquilo que parecia feitiço e baralhou toda a gente enquanto não 
descobriram a verdade.

Quando o soldado foi tirar a galinha debaixo do cesto, Beto e Xico miraram-se calados. 
E se as pessoas tivessem dado atenção nesse olhar tinham visto logo nem os soldados 
que podiam assustar ou derrotar os meninos de musseque. Beto falou na orelha de Xico:

— É isso, Xico! Esses gajos não vão levar a Cabíri assim à toa! Temos de lhes atacar 
com a nossa técnica!...

— Vamos, Beto! Com depressa!
— Não, você ficas! P’ra disfarçar...
E Beto, parecia era gato, passou o corpo magro no buraco das aduelas 

desaparecendo, nas corridas, por detrás da quitanda. Xico esticou as orelhas com 
atenção esperando mesmo esse sinal que ia salvar a Cabíri. E foi isso que as pessoas, 
banzadas, ouviram quando o sargento queria ainda esquivar a galinha dos braços 
compridos e magros de nga Zefa.

Só eram mesmo cinco e meia quase, o sol ainda brilhava muito e a noite vinha longe. 
Ainda se estivesse fresco, mas não: o calor era pesado e gordo em cima do musseque. 
Como é um galo tinha-se posto assim, naquela hora, a cantar alegre e satisfeito, a sua 
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cantiga de cambular galinhas? As pessoas pasmadas e até a Cabíri deixou de mexer, só 
a cabeça virava em todos os lados, revirando os olhos, a procurar no meio do vento esse 
cantar conhecido que lhe chamava, que lhe dizia o companheiro tinha encontrado bicho 
de comer ou sítio bom de tomar banho de areia. Maior que todos os barulhos, do lado de 
lá da quitanda de sô Zé, vinha, novo, bonito e confiante, o cantar dum galo, desafiando a 
Cabíri...

E, então, sucedeu: Cabíri espetou com força as unhas dela no braço do sargento, 
arranhou fundo, fez toda a força nas asas e as pessoas, batendo palmas, uatobando e 
rindo, fazendo pouco, viram a gorda galinha sair a voar por cima do quintal, direita e leve, 
com depressa, parecia era ainda pássaro de voar todas as horas. E como cinco e meia já 
eram, e o céu azul não tinha nem uma nuvem daquele lado sobre o mar, também azul e 
brilhante, quando todos quiseram seguir Cabíri no vôo dela na direção do sol, só viram, de 
repente, o bicho ficar num corpo preto no meio, vermelho dos lados e, depois desaparecer 
na fogueira dos raios do sol...

Ainda com as mãos nos olhos magoados da luz, o sargento e os soldados saíram 
resmungando a ocasião perdida de um churrasco sem pagar. As mulheres miravam-lhes 
com os olhos gozões, as meninas riam. O vento veio soprar devagar as folhas das 
mandioqueiras. Nga Zefa sentia o peito leve e vazio, um calor bom a encher-lhe o corpo 
todo: no meio do cantar do galo, ela sabia estava sair no quintal dela, conheceu muito 
bem a voz do filho, esse malandro miúdo que imitava as falas de todos os bichos, 
enganando-lhes. Chamou Xico, riu nas vizinhas e pondo festas nos cabelos do 
monandengue, falou-lhes, amiga:

— Foi o Beto! Parecia mesmo era galo. Aposto a Cabíri já está na capoeira...
Vavó Bebeca sorriu também. Segurando o ovo na mão dela, seca e cheia de riscos dos 

anos, entregou para Bina.
— Posso, Zefa?...
Envergonhada ainda, a mãe de Beto não queria soltar o sorriso que rebentava na cara 

dela. Para disfarçar, começou dizer só:
— É, sim, vavó! É a gravidez. Essas fomes, eu sei... E depois o mona na barriga 

reclama!...
De ovo na mão, Bina sorria. O vento veio devagar e, cheio de cuidados e amizade, 

soprou-lhe o vestido gasto contra o corpo novo. Mergulhando no mar, o sol punha 
pequenas escamas vermelhas lá embaixo nas ondas mansas da Baía. Diante de toda a 
gente e nos olhos admirados e monandengues de miúdo Xico, a barriga redonda e rija de 
nga Bina, debaixo do vestido, parecia era um ovo grande, grande...

•
Minha estória.
Se é bonita, se é feia, vocês é que sabem. Eu só juro não falei mentira e estes casos 

passaram nesta nossa terra de Luanda.

Vieira, J. L. (s.d.). “Estória da Galinha e do Ovo”. In Luuanda.  Editora África, pp.  81-101.

3. Interpretação e análise do excerto da obra
• Identificação da época em que o conto foi escrito
• Identificação das temáticas presentes no conto
• Exploração do sentido de algumas frases
• Exploração de alguns recursos estilísticos
• Referências a aspectos culturais
• Opinião pessoal sobre o conto
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• Identificação de passagens textuais que expressem:
• o hibridismo linguístico (mistura da língua portuguesa com a língua local)
• a pobreza em que vivia a população
• a resignação do povo face à sistema colonial
• a validade atribuída à opinião do branco
• a rebeldia face ao domínio do colonizador
• a opressão da colonização portuguesa
• o anunciar de uma nova sociedade - esperança

• Comentário sobre o papel da literatura como forma de rebelião face ao sistema 
colonial (conduzir o leitor a assumir uma postura crítica face à situação colonial)
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A LUSOFONIA E O MUNDO LUSÓFONO 

1. Comente a definição que se segue, referindo se concorda ou não com a mesma e 
justificando a sua resposta : “identidade cultural partilhada por oito países, unidos por 
um passado vivido em comum e por uma língua que, enriquecida na sua diversidade, 
se reconhece como una”. [2,5 V.] 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Entende que Moçambique pertence ao mundo lusófono? Justifique. [2,3 V.] 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Faça a legenda do mapa que se segue, identificando os países de língua oficial 
portuguesa. [2,7 V.]  
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4. Preencha a tabela abaixo, com informações relativas aos países de língua 
portuguesa. [2,7 V.] 

5. Relativamente ao estatuto da Língua Portuguesa no mundo, risque o que não 
interessa.  [2,4 V.] 
A Língua Portuguesa: 
5.1. é uma língua de origem (indo-europeia / bantu / romena); 
5.2. tem como superstrato – “língua de um povo conquistador, que foi abandonada, mas que 
deixou influências no idioma vigente” – (germânico e árabe / basco e galego / celta e 
latino); 
5.3. tem como substrato – “língua que precedeu e influenciou a língua pela que foi 
substituída” – (germânico e árabe / galaico-português / celta e latino); 
5.4. tem como estrato – “língua no seu estado primitivo, depois de se ter diferenciado da 
língua base” – (basco e galego / galaico-português / germânico e árabe); 
5.5. tem como adstrato – “influência mútua de línguas coexistentes” – (inglês e francês / 
galaico-português / basco e galego); 
5.6. é língua oficial de (sete / nove / oito) países; 
5.7. tem cerca de (250 mil / 250 milhões / 200 milhões) de falantes; 
5.8. é a (primeira / terceira / quinta) língua mais falada no hemisfério sul; 
5.9. é a (primeira / sétima / terceira) língua mais falada na Europa; 
5.10. é a (primeira / quinta / terceira) língua mais falada do mundo; 
5.11. é falada nos antigos territórios da Índia portuguesa e em pequenas comunidades que 
faziam parte do Império Português da Ásia, como por exemplo em (Goa / Tanzânia / 
EUA); 
5.12. tem estatuto oficial em algumas (comunidades mundiais / organizações 
internacionais / instituições não governamentais), como a União Europeia, a União 
Africana, a SADC, etc.  

1 - ______________________ 2 - ______________________ 3 - ______________________

4 - ______________________ 5 - ______________________ 6 - ______________________

7 - ______________________ 8 - ______________________ 9 - ______________________

Países Capital Continente Outras cidades Moeda

Luanda Africano Benguela Kwanza

Brasil Americano São Paulo Real

Cabo Verde Praia Africano Mindelo

Guiné-Bissau Africano Bafatá Franco CFA

Maputo Africano Nampula Metical

Portugal Lisboa Porto Euro

São Tomé e Príncipe Africano Santo António Dobra

Timor-Leste Díli Baucau USD (e centavo)

Malabo Africano Bata Franco CFA
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A GÉNESE E FORMAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
6. Indique se as afirmações que seguem são verdadeiras (V) ou falsas (F). [2,4 V.] 
6.1. A Língua Portuguesa é uma língua indo-europeia, cuja evolução histórica remonta aos 
povos que habitavam no norte de África antes do processo de romanização: os celtas e os 
iberos. ______ 
6.2. Podemos encontrar em português algumas palavras de origem celta, como, por 
exemplo, caminho, tona, légua. ______ 
6.3. Os povos bárbaros invadem a Península Ibérica no século III antes de Cristo, dando 
origem ao processo de Romanização da PI, difundindo-se a língua latina, que viria a dar 
origem às línguas românicas. ______ 
6.4. A queda do império romano dá-se com as invasões islâmicas, no século V, cujos povos 
absorveram a língua da PI, mas deixaram algumas palavras de origem germânica na língua 
portuguesa, como, por exemplo, guerra, branco, grupo. ______ 
6.5. No século VIII, dá-se a invasão árabe da PI, que se caracteriza por deslocamentos 
militares e populacionais com proveniência do norte de África. A sua língua teve uma 
grande influência na formação da LP, por exemplo, nas palavras iniciadas por “al”. ______ 
6.6. Aquando desta invasão, os povos cristãos refugiaram-se na região das Astúrias, de onde 
se vai dar origem ao processo de Romanização. É durante este processo que nasce a língua 
romance galaico-português, que dará origem à Língua Portuguesa. ______ 

7. Corrija as afirmações falsas. [3 V.] 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Imagine que está a defender a língua portuguesa perante um falante de outra língua, 
o que diria relativamente a esta língua. [2 V.] 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________ 

BOM TRABALHO!
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Estereótipos e Preconceitos 

Todos nós somos influenciados não apenas pela educação (escolar, familiar…), mas, também, 
pelas imagens dos povos, das línguas, das culturas que circulam nos meios de comunicação e na 
internet. É importante termos consciência dos preconceitos e dos estereótipos que, muitas vezes 
inconscientemente, veiculamos. Só esse reconhecimento possibilitará uma verdadeira abertura e 
valorização da diversidade identitária e cultural. 

1. Indiquem três características culturais que correspondam aos seguintes países:

2. Indiquem uma característica cultural para cada uma das 11 Províncias de Moçambique:

2.1. Discutam, em grupo, as respostas às questões 1 e 2. 

Angola Brasil Portugal Moçambique

Niassa

Cabo 
Delgado

Nampula

Zambézia

Tete

Manica

Sofala

Inhambane

Gaza

Maputo 
(província)

Maputo 
(cidade)



3. Discutam em grupo os preconceitos e estereótipos realçados nas imagens que seguem:

�
http://fanhoso.blogspot.com/2006/02/portugal-no-seu-melhor-2-cont.html

�
http://historiaparao6ano.com/tag/o-que-e-etnocentrismo/

�
http://rotadosconcursos.com.br/questoes-de-concursos/lingua-portuguesa-
sentido-e-significado-da-s-palavra-s/663810

�
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o . m z / s e a r c h ? q = m o ç a m b i q u e
+estereótipos&biw=1047&bih=696&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwjeiauXhJ3LAhUGWhoKHTYdDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=joking
+about+africa&imgrc=MrfFgegvOFAmSM%3A

�
http://historiaparao6ano.com/tag/o-que-e-etnocentrismo/

https://www.google.co.mz/search?q=mo%C3%A7ambique+estere%C3%B3tipos&biw=1047&bih=696&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjeiauXhJ3LAhUGWhoKHTYdDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=joking+about+africa&imgrc=MrfFgegvOFAmSM:
http://fanhoso.blogspot.com/2006/02/portugal-no-seu-melhor-2-cont.html
https://www.google.co.mz/search?q=mo%C3%A7ambique+estere%C3%B3tipos&biw=1047&bih=696&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjeiauXhJ3LAhUGWhoKHTYdDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=joking+about+africa&imgrc=MrfFgegvOFAmSM:
http://rotadosconcursos.com.br/questoes-de-concursos/lingua-portuguesa-sentido-e-significado-da-s-palavra-s/663810
http://historiaparao6ano.com/tag/o-que-e-etnocentrismo/
http://historiaparao6ano.com/tag/o-que-e-etnocentrismo/
http://fanhoso.blogspot.com/2006/02/portugal-no-seu-melhor-2-cont.html
http://historiaparao6ano.com/tag/o-que-e-etnocentrismo/
http://historiaparao6ano.com/tag/o-que-e-etnocentrismo/
http://rotadosconcursos.com.br/questoes-de-concursos/lingua-portuguesa-sentido-e-significado-da-s-palavra-s/663810


4. Leiam as afirmações apresentadas e discutam, primeiro em grupo e depois com a turma, 
a sua veracidade ou falsidade:

a) Os moçambicanos são muito simpáticos.
b) Todos os moçambicanos adoram chima (xima) .
c) Todos os moçambicanos ouvem kizomba.
d) Em Moçambique faz sempre muito calor.
e) Todos os homens moçambicanos cometem adultério.
f) Todos os moçambicanos acreditam em feitiços.
g) Quando estão doentes, os moçambicanos preferem ir ao curandeiro do que ao hospital.
h) Os moçambicanos são muito preguiçosos.
i) Todos os moçambicanos dançam muito bem.

5. Leiam as informações que se seguem:

Preconceito: ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial; 
opinião desfavorável que não é baseada em dados objectivos.
Estereótipo: ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial; 
comportamento ou discurso caracterizado pela repetição automática de um modelo anterior, 
anónimo ou impessoal, e desprovidas de originalidade e da adaptação à situação presente.
Etnocentrismo: visão ou forma de pensamento de quem crê na supremacia do seu grupo étnico 
ou da sua nacionalidade.

Retirado de http://www.priberam.pt [consultado em 29-02-2016]

O posicionamento etnocêntrico toma os valores de um sujeito ou grupo como os único válidos, 
superiores a todos os outros. Tomar os valores culturais e sociais de um grupo como ideais, 
conduz, necessariamente, a que os valores dos outros sejam vistos como errados ou inferiores. 
Esta visão conduz ao surgimento de estereótipos e preconceitos. O estereótipo é uma imagem 
preconcebida, muitas vezes negativa, depreciativa, que é atribuída a um determinado grupo 
social. Os estereótipos podem conduzem a preconceitos, ou seja, à formação, sem fundamento, 
de conceitos, generalizados, relativamente a alguém ou algo, sem ter em conta as suas 
características específicas, as suas particularidades. É necessários combater quer as visões 
etnocêntricas, quer os estereótipos e os preconceitos, no sentido de reconhecermos que as 
culturas e os seres são diferentes e que cada um tem o seu valor. Só assim poderemos valorizar a 
diversidade identitária e cultural que existe no mundo.

5.1. Apresentam-se, de seguida, excertos retirados de blogs e páginas na internet de meios 
de comunicação social. Sublinhem nos excertos as palavras que remetem para 
estereótipos e/ou preconceitos e/ou visões etnocêntricas.

“(país)6 nunca chegará no mesmo patamar que Angola, somos os ídolos deles, no falar, vestir, 
beleza feminina e masculina os nossos homens acabam com eles sem comparação possível, 
somos espelho deles na música, na dança, inteligência, tudo isto eles aprendem com os 
ANGOLANOS”, diz o comentário.

http://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/vida-e-lazer/angolanos-afirmam-que-mocambique-nao-tem-nenhum-cantor-bom/

A elite (nacionalidade)2 sempre foi corrupta, entre grande empresariado, governantes, civis e 
militares, mídia. Sempre dispuseram do Estado a seu belo prazer, para se enriquecer de forma 
ilimitada. […] Nada foi apurado, ninguém foi condenado, nem sequer processado.

http://www.brasil247.com/pt/blog/emirsader/216817/Os-brasileiros-são-corruptos.htm

Um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro de 
carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de misérias, sem uma 
rebelião, um mostrar de dentes, a energia dum coice, pois que nem já com as orelhas é capaz 
de sacudir as moscas; um povo em catalepsia ambulante, não se lembrando nem donde vem, 
nem onde está, nem para onde vai; um povo, enfim, que eu adoro, porque sofre e é bom, e 
guarda ainda na noite da sua inconsciência como que um lampejo misterioso da alma nacional, 
reflexo de astro em silêncio escuro de lagoa morta. […]7

Guerra Junqueiro, http://www.citador.pt/textos/um-povo-resignado-e-dois-partidos-sem-ideias-abilio-de-guerra-junqueiro

http://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/vida-e-lazer/angolanos-afirmam-que-mocambique-nao-tem-nenhum-cantor-bom/
http://www.brasil247.com/pt/blog/emirsader/216817/Os-brasileiros-s%C3%A3o-corruptos.htm
http://www.citador.pt/textos/um-povo-resignado-e-dois-partidos-sem-ideias-abilio-de-guerra-junqueiro
http://www.priberam.pt


“As pessoas não querem a guerra mas também não se mobilizam para mostrar a sua força. Não 
conseguimos criar cidadania, criamos simplesmente sujeitos passivos” […] O politólogo explica 
que os (nacionalidade)6 são responsáveis pela continuidade do conflito militar pois embora 
digam que não a guerra não se mobilizam como cidadãos activos, nem mesmo aqueles que têm 
mais formação académica e/ou poder económico. “As elites praticamente não tem carisma 
suficiente para mobilizar grande parte da sociedade porque sempre estiveram distanciados dos 
mais desfavorecidos. Nós não temos aqui uma elite defensora de causas sociais, nós temos 
umas elites oportunistas. […]”

http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/56964-os-mocambicanos-nao-querem-a-guerra-mas-tambem-nao-se-mobilizam-para-
mostrar-a-sua-forca-sao-sujeitos-passivos

Inveja. Brandura. Chico-espertismo. País de doutores e engenheiros e de pessoas mal-
educadas. […]
‘Ó cão! O que é que estás a ladrar, meu ‘ganda’ cão? […] Explosões como estas acontecem 
todos os dias por estas estradas fora, mas são das poucas situações em que um 
(nacionalidade)7 ousa afirmar-se. No refúgio do popó sabe bem praguejar e fugir. Não somos 
pessoas de preparar grandes cocktails molotov como os gregos, mas ao volante gostamos de 
misturar uma certa dose de testosterona e intolerância e atropelar o mais elementar bom senso 
cívico”.

http://observador.pt/2014/12/10/os-portugueses-sao-um-povo-completamente-mal-educado/

Temos vindo a constatar um aumento do racismo em [país]1, sobretudo na cidade de [cidade]. 
[…] Brancos e mulatos [nacionalidade] têm vindo a ser hostilizados, sobretudo pelos colegas de 
trabalho que desejam o lugar de chefia que ocupam, sem que para o efeito tenham as aptidões 
necessárias. Na rua, são olhados com desconfiança, "vai para a tua terra […]“ ou " vai para a 
terra do teu pai, seu mulato". Os expatriados levam pela mesma bitola, não escapam aos 
insultos, ameaças. Para a população em geral, todos os brancos são ladrões. Como não podem 
se virar contra o poder instituído há que descarregar a sua frustração na cor da pele do outro.

http://casadeluanda.blogspot.com/2008/08/racismo-em-angola.html

Eu não consigo fingir que amo o [país]2, eu gosto de 5% da população [nacionalidade], gosto de 
alguns poetas, alguns escritores, alguns músicos, alguns jornalistas, alguns atores, alguns 
trabalhadores, alguns empregadores, alguns atletas, alguns amigos, alguns parentes e só. […] 
Se fôssemos todos ao menos um pouco parecidos com o que tenho como necessário para viver 
em sociedade, o [país] não seria o caos que é, o [país] não seria o descaso que é, o [país] não 
seria violento, corrupto, ineficiente, desigual, racista, preconceituoso, religioso, atrasado, sujo, 
escravista, aproveitador, oportunista e pernicioso. 

http://rafaelcosta.jusbrasil.com.br/artigos/110665062/eu-odeio-o-povo-brasileiro

Os "governantes" continuam a pretender que [país]9 é um paraíso e a trampa do crescimento 
económico de dois dígitos (já mete nojo esta conversa) é a medida pela qual se regem, para 
dizerem ao mundo que são fantásticos, que [país] é o país das maravilhas. Enquanto isso, a 
população vai padecendo das mais graves maleitas e é impedida de usufruir de bens básicos de 
sobrevivência a que tem direito, como a água potável, alimentação, habitação condigna, 
canalização e cuidados médicos. 

http://coloquioslusofonia.blogspot.com/2012/11/ca-como-la-gozam-com-o-povo-timor-leste.html

Na nossa opinião, como foi referido pelo Sr. Primeiro-Ministro, temos um país8 que trabalha 
pouco ou seja, as pessoas são preguiçosas.

http://www.telanon.info/suplemento/opiniao/2015/06/15/19438/lider-para-governar-sao-tome-e-principe/

"A [país]5 é um país que não respeita tanto os direitos fundamentais: há poucas organizações de 
defesa e promoção dos Direitos Humanos na [país], provavelmente as que lá existem não têm 
relações connosco, é extremamente difícil agir nessas circunstâncias", notou Mário da Silva, 
apontando como outra saída a cooperação no espaço da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP).

http://www.rtp.pt/noticias/mundo/ativistas-da-guine-bissau-pedem-apoio-lusofono-para-socorrer-marinheiros-na-guine-equatorial_n814762

http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/56964-os-mocambicanos-nao-querem-a-guerra-mas-tambem-nao-se-mobilizam-para-mostrar-a-sua-forca-sao-sujeitos-passivos
http://observador.pt/2014/12/10/os-portugueses-sao-um-povo-completamente-mal-educado/
http://casadeluanda.blogspot.com/2008/08/racismo-em-angola.html
http://rafaelcosta.jusbrasil.com.br/artigos/110665062/eu-odeio-o-povo-brasileiro
http://www.timorhauniandoben.com/2012/10/governo-nega-cruelmente-agua-potavel.html
http://coloquioslusofonia.blogspot.com/2012/11/ca-como-la-gozam-com-o-povo-timor-leste.html
http://www.telanon.info/suplemento/opiniao/2015/06/15/19438/lider-para-governar-sao-tome-e-principe/
http://www.rtp.pt/noticias/mundo/ativistas-da-guine-bissau-pedem-apoio-lusofono-para-socorrer-marinheiros-na-guine-equatorial_n814762


5.2. Discutam os preconceitos/estereótipos/visões etnocêntricas encontrados pelos vários 
grupos. A que conclusões chegaram?

5.3. Indiquem algumas causas e consequências dos preconceitos.

5.4. Refiram o que se deverá fazer para combater todos os tipos de preconceitos.

Meninos no (país)2 pode tudo, inclusive matar, roubar, estuprar e cometer qualquer tipo de delito, 
mas não pode ser punido severamente pelos seus atos cruéis. Assim, quando se tornam adultos 
eles têm a certeza da impunidade, e se sentem cada vez mais fortes por isso.
A ignorância do povo (nacionalidade) vai muito mais além, o ensino que deveria ser prioridade 
de um governo é uma verdadeira vergonha mundial, nossas instituições escolares são as piores 
do mundo. Professores, gestores e académicos em geral são mal formados, não tem opinião de 
nada, são péssimos funcionários, mas são ótimos políticos. Raros são os professores altamente 
capacitados que executam a função por amor à profissão e aos alunos e que buscam mudar o 
país.

http://marisadiniznetworking.blogspot.com/2014/03/brasil-ignorancia-pela-ignorancia.html

Os [nacionalidade]7 são profundamente vaidosos. Quando me dizem que eu sou muito vaidosa, 
eu, nisso, sinto-me muito [nacionalidade]. Quando, por exemplo, os Franceses me dizem, com 
uma linguagem muito catedrática, «eu conheço muito bem os [nacionalidade] através de toda 
essa onda de emigração, eles são muito humildes e dizem que o lugar onde gostariam de 
morrer seria em França», eu digo «tenha cuidado, o [nacionalidade] mente sempre. É como o 
japonês, mente sempre.» 

Agustina Bessa-Luís, http://www.citador.pt/textos/os-portugueses-sao-profundamente-vaidosos-agustina-bessaluis

[país]3 não é África, os [nacionalidade] são “pretos especiais” e os mais próximos de Portugal. É 
o país da mestiçagem, a “prova” da “harmonia racial” do luso-tropicalismo. Durante anos esta foi 
a narrativa dominante. Ser ou não ser africano ainda continua como ponto de interrogação.

http://www.publico.pt/mundo/noticia/ser-africano-em-cabo-verde-e-um-tabu-1718673

[país]3 é de facto um País extraordinário. Nem na Europa conheci uma única região de gente tão 
culta e ávida de leituras […]. Parece que não tendo trabalho, devido a secas prolongadíssimas 
que não lhes permitiram passar pelo estádio agrícola, lhes dá para aproveitarem os candeeiros 
públicos, e lerem até pela noite fora. Recorrem a bibliotecas ou a qualquer livro que se lhes 
apresente a jeito. Por isso têm aquela enorme taxa de escritores por habitante. Enfim, quem nos 
dera a nós, europeus, sermos como eles pensam que somos; ou sermos pelo menos como eles.

http://www.sol.pt/noticia/492754/os-cabo-verdianos-são-europeus

http://marisadiniznetworking.blogspot.com/2014/03/brasil-ignorancia-pela-ignorancia.html
http://www.citador.pt/textos/os-portugueses-sao-profundamente-vaidosos-agustina-bessaluis
http://www.publico.pt/mundo/noticia/ser-africano-em-cabo-verde-e-um-tabu-1718673
http://www.sol.pt/noticia/492754/os-cabo-verdianos-s%C3%A3o-europeus
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Rui de Noronha - Guiões de Leitura
2. Carregadores

Exploração do título
• Construção de significado a partir do título do poema
• Inferir o tema/assunto
• Relação com o período do Prelúdio (periodização de Laranjeira)

Leitura do poema

Interpretação e análise do poema
• Identificação do povo sofredor
• Exploração do significado de algumas palavras: fardos, desponta, penoso, lés a lés, 

caridade…
• Reformulação da linguagem dos versos / Explicação de excertos (vv. 7, 13-14)
• Exploração de recursos estilísticos (vv. 4, 7, 14)
• Discussão sobre o tema e o assunto do poema
• Referência a aspectos culturais veiculados pelo poema

Relação da mundivivência presente no poema de Rui de Noronha com a sua/vossa vivência 
actual

CARREGADORES

A pena que me dá ver essa gente
Com sacos sobre os ombros, carregadíssima!...
Às vezes é meio-dia, o sol tão quente,
E os fardos a pesar, Virgem Santíssima!...

À porta dos monhés, humildemente,
Mal a manhã desponta a vir suavíssima,
Vestindo rotas sacas, tristemente
Lá vão 'spreitando a carga pesadíssima...

Quantos, velhinhos já, avós talvez,
Dez vezes, vinte vezes, lés a lés
Num dia só percorrem a cidade!

Ó negros! Que penoso é viver
A vida inteira aos fardos de quem quer
E na velhice ao pão da caridade…

Rui de Noronha, Sonetos, s/d (1943)
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João Dias - Guião de Leitura

Leiam o conto “Godido” de João Dias.

GODIDO

"Era um vêgi um dia. Barranco chigou no nosso terra. Parota, tinha degi. E patrrão 
ficou falar assi": - "Agora machamba não é de prreto.” "Brranco ficou no terra."

O senhor Manuel Costa veio à povoação e assentou seus projectos ao lado dos 
negros. Trazia máquinas, autoridade, réguas. Espalhou dinheiro e panos de fantasia pelas 
gentes, trazendo à sua quinta os braços do sector. Trabalhar para o senhor Costa era 
mais seguro porque se abrigavam dos maus tempos que destroem os cultivos. Os 
brancos até lutam vantajosamente contra a Natureza.

Os pretos dividiam-se em dois grupos: os das pequenas machambas independentes 
e os empregados da quinta. Os primeiros, sentindo o peso dos impostos, vendiam seus 
produtos ao caseiro. De modo que uns subordinados directamente e outros conscientes 
de uma liberdade que não tinham, todos viviam para o grande proprietário.

Quatro meses andados, no lugar o senhor Costa se tornou um verdadeiro soba. Até 
fazia de juiz entre os indígenas.

Grandes camiões paravam ali. Os armazéns falavam de tudo que se produzia e os 
carros afastavam-se de pneus em baixo, pingando amendoins ou feijões que sacos rotos 
não seguravam. Aquela carga descongestionava os armazéns e ia espalhar libras no 
senhor Costa.

Os produtos seguiam para grandes cidades. Na aldeia, a fome.
"Di modo qui os prreto trabaia, e, às vêzi, fica fome no barriga dele. Não te comida 

para o gente."
Um feiticeiro disse uma vez que a fome que começava nascendo era uma praga dos 

antepassados. Que andava um anjo mau na povoação. "Dá mim 20 cábêça ha-di matar 
este chatice qui te no terra." Mas os negros supersticiosos desconfiaram do que se lhe 
dizia e seguraram suas cabeças de gado.

O branco, raivando riso, empurrou para longe o negro ladrão.
Os indígenas viram depois uma sombra e quiseram bater no feiticeiro que deitava 

pesos em seus pensamentos.
De manhã, ainda a claridade rasgava farrapos de escuridão, um sino chamava às 

charruas e colheitas. Carlota trabalhou enquanto se lhe enchia o ventre. 
Certo dia sentiu náuseas, voltou à palhota. Descontaram-lhe horas de trabalho.
A barriga rompeu e vazou. O senhor Costa espiou.
- Azar! Se fosse mulher, a mão-de-obra...
Mas não havia dúvidas. Nem a barba lhe faltaria ao crescer. Homem com todas as 

características. Na idade, havia de distrair as tombazanas da faina diária, rebolar por elas 
na mata. E as horas de sexo quem as perdia em trabalho era ele, caseiro, que não tinha 
olhos em todos os cantos simultaneamente.
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Carlota continuou entre o quarto do senhor Costa e os negros da palhota. Entre eles, 

Godido germinou sem cinismos a roer até aos dedos a mandioca que a mãe lhe dava pelo 
dia.

A vida fazia-se fábrica de descasque: os homens entravam, descascavam-se e 
saíam farelo para estrumeira. Na máquina ficava suor. Amadureciam os campos, 
desfazia-se a vida em adubo. Não se pintavam novas cores no cenário; era aquele o 
método único, com mais ou menos pormenores.

"Escola pra preto num tinha. Branco estava a falar cos pretos é só pra cavari, cavari 
ni chão."

Mamana Carlota lembrou que tinham passado tantos anos quantos os dedos das 
mãos e de um pé, depois que Godido nascera. Cercavam-no olhos brancos de cobiça do 
senhor Costa, gulavam-lhe charruas e sementeiras no campo. Mãe-negra desgastara-se 
naquilo; sabia os trabalhos dos que nem corpo haviam para a sexualidade do senhor 
Costa.

Godido precisava outros rumos.
A vida realiza-se sempre certa onde quer que seja, mas nós não somos 

suficientemente fortes para o compreender e executar.
O negro olhou-se entre campos e montes, a alma sangrando lágrimas aos cantos 

dos olhos. "Patarrão não esconfiou eu estava fugir." A mãe ficara a mentir um inesperado 
desaparecimento como se esquecesse aquelas últimas palavras ditas ao filho, que a vida 
estava um bocado além da mandioca e do chicote. Mas havia de dizer ao senhor Costa: - 
"Minha Godido ficou maluco; fugiu... fugiu do soroviço. Dêxou patrão, dêxou mãe. 
Maluco!"

Godido mediu a falta de uma voz de mãe onde apoiar as acções, uma voz de mãe a 
cansar-lhe os ouvidos: "Num fagi isso!, Godido vênha aqui."

A estrada parecia doida no seu andar, atirando-se da colina ao vale quantas vezes 
com brusquidão. Morava em baixo uma respiração de grades. Vazio de casas e homens. 
A falar-nos da vida humana só estrada. Despropositadamente, raríssimos quase-pastores 
irmanados a elas. Ninguém acredita que sejam homens. Mantém-se que ali só estiveram 
os construtores da estrada, e viajantes.

Godido deu um passo menos seguro e pestanejou. Lembrara-se que podia passar 
alguém por ele. Com mil diabos!

- "Mim vai no cidade viver co brancos", diria a seus patrícios.
Complicavam-se as coisas se passasse por um branco. E neste pensamento falhou-

lhe o coração e sentiu um frio nos pés. Que ia em serviço, haviam de dizer.
A cidade agora começou a assustá-lo. Tinha medo. Era terra dos brancos. Os 

brancos eram como o senhor Costa. A cidade eram muitos senhores Costas. A paisagem 
à volta despiu-se e o caminho entrou de oscilar num "Vou? Não vou?" 

Os negros lá deviam ficar sufocados. O seu caminho era para trás, na senzala. Que 
se não metesse em cavalarias altas.

Mas a quinta dava-lhe náuseas e um caminho novo pedia ser pisado. "Os branco di 
cidade não fagi mal. Ni mato já mi chatia catinga de mamana, e paiota do gente co chuva 
no cama."
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Vertigens de novo, esperavam-no. Os pretos não estariam mais puxando carroças, 

como na quinta. O chão e o céu perderiam areia e azul e tudo seria oiro como o Sol. Ná! 
Aquele cheiro a suor da mãe e a senhor Costa enjoavam.

A imagem do burgo deu-lhe sonho e medo alternados. A estrada ora escorregava 
gulosa, ora oscilava em vontades de palhota.

Ao longe pinceladas amarelo-avermelhadas davam cidade. Era como que o limiar de 
outra existência mais real para Godido. - "Hih! Tão bom! Olhó o cidade." O ambiente ter-
se-ia rido do seu estado de alma se o soubesse.

Como se não fosse humano um negro pensar que a "vida do negro há-de acabar.”

Dias, J. (1952). Godido e outros contos. Moçambique, Associação Casa dos Estudantes do Império. 
(retirado a 06.02.2016 de: http://asombradospalmares.blogspot.com/2003/12/joo-dias-godido-era-um-vgi-
um-dia.html)

Apresentem a vossa opinião geral sobre o conto que acabaram de ler.

Indiquem as passagem que vos chamaram mais a atenção e justifiquem a vossa 
resposta.

Discutam com os colegas os tópicos que a seguir se apresentam:
• Relação do texto com a época colonial;
• Caracterização do feiticeiro;
• Relação da mãe de Godido com o Manuel Costa;
• Comentário da frase: “A vida realiza-se sempre certa onde quer que seja, mas nós não 

somos suficientemente fortes para o compreender e executar”;
• Comentário da frase final: “Como se não fosse humano um negro pensar que a vida 

do negro há-de acabar”.

Inventem um final para este conto.

Preparem uma pequena dramatização sobre o encontro entre quatro personagens: duas 
dessas personagens viajaram do século XIX numa máquina do tempo (um 
moçambicano e um português) e encontraram-se com um moçambicano e um 
português que estavam a conversar em 2016.

http://asombradospalmares.blogspot.com/2003/12/joo-dias-godido-era-um-vgi-um-dia.html
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José Craveirinha - Guiões de Leitura

7. África

Indicação (sublinhando) dos termos e expressões relativas à identidade e cultura 
moçambicana

Indicação (circulando) dos termos e expressões relativos à alteridade (o Outro)

Pesquisa de informação sobre os seguintes nomes, objetos, locais e acontecimentos
• cadeira eléctrica
• Buchenwald
• Al Capone
• Hollywood
• Harlem
• Ku-Klux-Klan
• Cato Manor
• Sharpeville
• Hiroshima e Nagasaki
• Charlie Chaplin
• Platão
• Marx
• Gandhi
• Einstein
• Jean-Paul Sartre
• Inquisição
• Joana D’Arc

Indicação dos recursos estilísticos e valor expressivo de alguns versos: “farinha do 
sarcasmo” (v. 2); “sal dos pensamentos” (v. 4); “ósculo das suas balas” (v. 30); 
“confortável cadeira eléctrica”  (v. 37); “subtil voz das árvores” (v. 52); “ouvidos 
surdos” (v. 53); “cólera das catanas” (v. 66); “meu grito fecunda o húmus dos navios 
negreiros” (v. 75).

Relação do poema com a noção de etnocentrismo
Etnocentrismo: visão ou forma de pensamento de quem crê na supremacia 
do seu grupo étnico ou da sua nacionalidade.

Retirado de http://www.priberam.pt [consultado em 29-02-2016]

http://www.priberam.pt
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África

Em meus lábios grossos fermenta
a farinha do sarcasmo que coloniza minha Mãe África
e meus ouvidos não levam ao coração seco
misturada com o sal dos pensamentos
a sintaxe anglo-latina de novas palavras.

Amam-me com a única verdade dos seus evangelhos
a mística das suas missangas e da sua pólvora
a lógica das suas rajadas de metralhadora
e enchem-me de sons que não sinto
das canções das suas terras
que não conheço.

E dão-me
a única permitida grandeza dos seus heróis
a glória dos seus monumentos de pedra
a sedução dos seus pornográficos Rolls-Royce
e a dádiva quotidiana das suas casas de passe.

Ajoelham-me aos pés dos seus deuses de cabelos lisos
e na minha boca diluem o abstracto
sabor da carne de hóstias em milionésimas
circunferências hipóteses católicas de pão.

E em vez dos meus amuletos de garras de leopardo
vendem-me a sua desinfectante benção
a vergonha de uma certidão de filho de pai incógnito
uma educativa sessão de striptease e meio litro
de vinho tinto com graduação de álcool de branco
exacta só para negro
um gramofone de magaíza
um filme de heróis de carabina a vencer traiçoeiros
selvagens armados de penas e flechas
e o ósculo das suas balas e dos seus gases lacrimogéneos
civiliza o meu casto impudor africano.

Efígies de Cristo suspendem ao meu pescoço
em rodelas de latão em vez dos meus autênticos
mutovanas de chuva e da fecundidade das virgens
do ciúme e da colheita de amendoim novo.
E aprendo que os homens inventaram
a confortável cadeira eléctrica
a técnica de Buchenwald e as bombas V2
acenderam fogos de artifício nas pupilas
de ex-meninos vivos de Varsóvia
criaram Al Capone, Hollywood, Harlem
a seita Ku-Klux-Klan, Cato Manor e Sharpeville
e emprenharam o pássaro que fez o choco
sobre os ninhos mornos de Hiroshima e Nagasaki
conheciam o segredo das parábolas de Charlie Chaplin
lêem Platão, Marx, Gandhi, Einstein e Jean-Paul Sartre
e sabem que Garcia Lorca não morreu mas foi assassinado
(cont.)
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são os filhos dos santos que descobriram a Inquisição
perverteram de labaredas a crucificada nudez
da sua Joana D’Arc e agora vêm
arar os meus campos com charruas “made in Germany”
mas já não ouvem a subtil voz das árvores
nos ouvidos surdos do espasmo das turbinas
não lêem nos meus livros de nuvens
o sinal das cheias e das secas
e nos seus olhos ofuscados pelos clarões metalúrgicos
extinguiu-se a eloquente epidérmica beleza de todas
as cores das flores do universo
e já não entendem o gorjeio romântico das aves de casta
instintos de asas em bando nas pistas do éter
infalíveis e simultâneos bicos trespassando sôfregos
a infinita côdea impalpável de um céu que não existe.
E no colo macio das ondas não adivinham os vermelhos
sulcos das quilhas negreiras e não sentem
como eu sinto o prenúncio mágico sob os transatlânticos
da cólera das catanas de ossos nos batuques do mar.
E no coração deles a grandeza do sentimento
é do tamanho cow-boy do nimbo dos átomos
desfolhados no duplo rodeo aéreo no Japão.

Mas nos verdes caminhos oníricos do nosso desespero
perdoo-lhes a sua bela civilização à custa do sangue
ouro, marfim, améns
e bíceps do meu povo.

E ao som másculo dos tantãs tribais o eros
do meu grito fecunda o húmus dos navios negreiros…
E ergo no equinócio da minha Terra
o moçambicano rubi do nosso mais belo canto xi-ronga
e na insólita brancura dos rins da plena Madrugada
a necessária carícia dos meus dedos selvagens
é a tácita harmonia de azagaias no cio das raças
belas como altivos falos de ouro
erectos no ventre nervoso da noite africana.

(Craveirinha, 1999, pp. 13-16.)
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José Craveirinha - Guiões de Leitura

8. Grito negro

Comentários sobre a identificação do sujeito lírico com o “carvão”, empregue de forma 
metafórica no poema.

Referência a figuras de estilo e ao seu valor expressivo (vv. 1, 3, 7-8, 16, 22).

Associação do poema com o movimento da Negritude.

Discussão, em grupo, sobre a injustiça de uma situação atual no mundo (ataques 
terroristas, guerra na Síria, conflitos na Ucrânia, conflito entre palestinianos e israelitas, 
xenofobia na África do Sul…)

Grito negro
Eu sou carvão!
E tu arrancas-me brutalmente do chão
E fazes-me tua mina
Patrão!

Eu sou carvão!
E tu acendes-me, patrão
Para te servir eternamente como força motriz
mas eternamente não
Patrão!

Eu sou carvão!
E tenho que arder, sim
E queimar tudo com a força da minha combustão.

Eu sou carvão!
Tenho que arder na exploração
Arder até às cinzas da maldição
Arder vivo como alcatrão, meu irmão
Até não ser mais tua mina
Patrão!

Eu sou carvão!
Tenho que arder
E queimar tudo com o fogo da minha combustão.

Sim!
Eu serei o teu carvão
Patrão!

(Craveirinha, 1999, pp. 11-12.)



Literaturas Africanas I

Luís Bernardo Honwana - Guião de Leitura

Leiam o conto “Dina” de Luís Bernardo Honwana.

Dina

   

Dobrado sobre o ventre e com as mãos pendentes para o chão, Madala ouviu a 
última das doze badaladas do meio-dia. Erguendo a cabeça, divisou por entre os pés de 
milho a brancura esverdeada das calças do capataz, a dez passos de distância. Não 
ousou endireitar-se mais porque sabia que apenas devia largar o trabalho quando 
ouvisse a ordem traduzida num berro. Apoiou os cotovelos aos joelhos e esperou 
pacientemente.

O sol estava mesmo em cima do seu dorso nu, mas convinha suportar um pouco 
mais. Contou o tempo pelo número de gotas de suor que lhe pingavam pela ponta do 
nariz para uma pedrinha que brilhava no chão, a seus pés, e concluiu que o capataz 
devia estar muito zangado. Voltou a espreitar as pernas a dez passos de distância e viu-
as ainda na mesma posição. Alongando a vista para além delas, viu a mancha escura do 
corpo do Filimone, igualmente dobrado sob a superfićie das folhas mais altas dos pés de 
milho, aguardando a ordem de largar o trabalho.

A dor de rins era-lhe insuportável, e muito pior agora que já tinha tocado o dina. 
Quando os músculos do pescoço lhe começaram a doer pela torção a que os submetia, 
mantendo a cabeça erguida, deixou cair os braços até tocar nas folhinhas carnudas e 
escorregadias das ervas que devia arrancar. Maquinalmente, apalpou-as para sentir a 
resistência do caule diminuto, entranhou os dedos por entre os raminhos e retesou o 
corpo. Embora a planta não suportasse grandemente o empuxão, os tendões da parte 
posterior da articulação do joelho latejaram-lhe dolorosamente. Depois ergueu a planta 
para se reanimar com o cheiro forte da terra que vinha presa às raízes esbranquiçadas. 
[…]

Quando arrancou a sétima planta desde que ouvira a última badalada do dina, o 
velho voltou a espreitar por entre os pés de milho, receando não ter ouvido a voz do 
capataz. Apurou o ouvido durante um pedaço, mas só ouviu o murmúrio abafado da 
ondulação.

Madala encurvou-se para a frente até experimentar uma dor lancinante, mas nessa 
altura já tinha a planta bem segura e inclinou-se para trás, até que ela se desprendeu do 
chão. Por entre as raízes saltou um escorpião, mas como não lhe conviesse erguer-se e 
não tivesse uma enxada à mão, deixou-o fugir. Um pouco assustado, Madala pensou 
que se fosse mordido por aquele escorpião teria dores horríveis durante três dias e 
talvez morresse no quarto. Sim, já não era tão robusto que pudesse resistir ao veneno 
de um escorpião daquele tamanho depois de três dias de dores.

Às primeiras horas da manhã ainda saltavam gafanhotos das folhas das plantas que 
arrancava, mas àquelas horas só apareciam escorpiões, lacraus, lagartixas e até 
mesmo cobras. O Pitarrossi morrera mordido por uma cobra que o atacara quando 
trabalhava naquela machamba. Nenhum dos outros conhecera o Pitarrossi, mas todos 
deviam conhecer a mulher dele, que depois disso começara a dormir com os homens 
que lhe pagavam bebidas nas cantinas. Primeiro dizia que só se deitava com quem lhe 
desse vinte escudos, mas agora só lhe interessava beber. Quando havia magaíças, 
embebedava-se de tal maneira que não era preciso dar-lhe nada, e, então, qualquer um, 
mesmo que trabalhasse nas macumbas, levava-a para o capim alto atrás das cantinas. 
Mas todos sabem que quando é assim, ela adormece logo e só acorda quando o 
homem se levanta.
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Só ele é que já estava tão velho que não ia dormir com ela. Além disso, tinha 
conhecido o Pitarrossi. 

Madala arrancou mais duas plantas e esperou, de cotovelos apoiados aos joelhos. O 
sol parecia aproximar-se a cada instante, mas já devia faltar pouco para o capataz 
mandar largar.

De repente, sentiu o violento esticão dos fios da sua doença. Era o primeiro nó.
Atendendo a ordem do capataz, Madala não se tinha apercebido do esticar os fios, 

mas agora, depois de sentir o primeiro nó por entre as dobras dos intestinos, endureceu 
o corpo na vã esperança de contrariar o enlaçar dos fios com a tensão muscular. 
Todavia, o fio que descia por dentro da garganta encrespou-se por alturas do meio do 
peito, formando um novelo que deslizou rapidamente para o estômago. Durante os 
segundos de expectativa, as veias do pescoço quase que explodiram no seu latejar 
tenso e o corpo estremeceu-lhe consultivamente. As folhinhas da planta que tinha nas 
mãos desfizeram-se, exalando uma fragrância opressiva. O segundo nó quase que lhe 
arrancava os rins, mas pelos lábios apertados de Madala nem um único queixume se 
escapou.

“Por que é que o branco não manda largar?…” — Murmurou Madala, tentando 
alcançar os raminhos de um arbusto. — “Desde que tocou o dina as sombras já 
cresceram dois palmos”… […]

De joelhos, já recomposto da crise, Madala lançou mão a um tufo de ervas e 
desenterrou-as devagar.

“Não se pode trabalhar de joelhos…” — murmurou enquanto deixava cair as ervas. 
[…]

“Não se pode trabalhar de joelhos…” — sibilou, enquanto esmagava com os dedos as 
folhinhas da sexta planta. […]

— Chega, rapazes! Vamos comer!
[…] Madala ergueu-se precipitadamente e arrancou as quatro plantas. Depois passou 

os dedos pela testa para espantar umas gotas de suor que quando escorriam 
provocavam ardor nos olhos.

Não se levantou logo. Não convinha que o capataz notasse que tinha pressa em 
largar o trabalho.

Quando aflorou à superfície experimentou um último esticão e uma vaga tontura. O 
n’Guiana e o Mutakati já estavam pé, mas o capataz dizia-lhes:

— Para começar são umas comichões que nunca mais acabam, mas para despegar 
é a correr, não, meus cabrõezinhos? Continuem assim que eu desanco-vos o lombo…

O Filimone, que estava só com a cabeça de fora, afundou-se até aos olhos quando 
ouviu os berros do capataz, mas, vendo o Madala, ganhou coragem e endireitou-se com 
uma espécie de desafio no olhar. […]

O capataz iniciou a marcha e os outros seguiram-no em silêncio. 
Madala estendeu o olhar em volta, sentindo um certo prazer em magoar a vista nos 

pedaços de sol que saltavam das folhas lisas do milho. “Machamba é como o mar”. 
[…]

Quando Madala chegou ao acampamento, os outros grupos já tinham chegado. 
Alguns deles já tinham almoçado. O grupo do desbravamento, que era sempre o 
primeiro a chegar, estava agora disperso pelas sombras. A maior parte dos seus homens 
dormia, para se recompor do esforço dispendido durante a manhã. O grupo da horta 
devia ter tardado, porque José, o seu kuka, ainda estava a fazer a fogueira para a bota 
de farinha.

Madala dirigiu-se para um dos celeiros velhos e sentou-se à sombra, escolhendo 
lugar entre os homens do grupo do curral, que, ao vê-lo aproximar-se, deixaram de con-
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versar sobre mulheres e vestiram um ar mais reverente.
— Madala, como é que vão as coisas no teu grupo? — perguntou uma vez. Malala 

não respondeu prontamente, porque antes de emitir qualquer opinião, tinha de repetir a 
pergunta interiormente e ouvir a resposta do seu íntimo.

— Faz muito sol na machamba… — desculpou-se a voz ante o mutismo de Madala.
— Sim, faz muito sol na machamba…
Sentindo a obrigação de continuar a fazer-se ouvir, a voz arriscou:
— E o branco não sai de cima de vocês…
Madala fitou a cara jovem do seu interlocutor e tentou lembrar-se de qualquer coisa 

que pudesse dizer, de maneira a fazê-lo compreender que não era necessário que 
continuasse a mostrar-se interessado.

— O branco é mau… — continuava o rapaz.
— Ele demora muito antes de mandar largar… Eu via isso quando trabalhava na 

machamba… Também não deixa as pessoas endireitar-se por um bocado para 
descansarem as costas… Eu vi isso uma vez… […]

O velho observou o capataz, que sentado num caixote, a uma das sombras 
contíguas, se servia do seu almoço. Diante dele as marmitas empilhavam-se sobre um 
outro caixote que servia de mesa. Comia com muita vontade e bebia o vinho pelo 
gargalo.

Quando Madala ia às cantinas, no fim do mês, oferecia um pouco do seu vinho aos 
amigos, mas o capataz nunca oferecia o seu vinho a ninguém, embora sem sempre 
acabasse as garrafas que a mulher lhe mandava para o almoço.

O vinho era de um amarelo sujo e a garrafa estava toda suada. Quando o branco 
bebia, até fechava os olhos.

— Madala! — Era o Djimo — Madala, vamos comer… […]
— Madala! Eu não te disse logo, mas era só por causa do branco. Está ali a tua filha.
A Maria vinha já ao encontro deles:
— Boa tarde, pai!…
— Boa tarde, minha filha.
O Djimo aproximou-se de Maria:
— Maria, eu fui buscar o teu pai para o veres, mas só agora é que lhe disse que 

estão aqui, porque o branco estava a comer num sítio perto do lugar onde ele estava 
sentado…

— Maria, como é que estão as pessoas lá de casa?…
— Madala, é melhor ires falar com a tua filha naquela sombra. Lá não há sol. É 

melhor… Maria, vai para aquela sombra e leva o teu pai contigo para falares com ele. Lá 
não há sol…

O Djimo parecia gostar muito da Maria, mas o velho sabia que como ela dormia com 
muitos homens ninguém queria casar-se com ela.

— Maria, como é que estão as pessoas lá em casa?…
— Lá em casa estão todos bons, pai. Eu vim cá para te ver…
— Eu estou bom, minha filha…
Todos os homens do acampamento olhavam para a Maria, percorrendo-lhe as formas 

apetecíveis por sobre a capulana.
— Boa tarde, Maria!… Todos a cumprimentavam, buscando um olhar, mas ela 

respondia sem afastar os olhos do chão.
Madala e Maria ficaram calados durante um pedaço.
Maria sentiu-se embaraçada com os olhares que os homens lhe lançavam.
— Madala, não queres vir comer? — Era outra vez o Djimo. — Agora é mesmo para 

comer porque o n’Guiana e o Muthakati já acabaram de fazer a  comida. Agora  não é só
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para o branco não perceber que a tua filha veio aqui para te ver… É mesmo para comer.
— Eu fico aqui com a minha filha, Djimo.
O capataz surgiu da esquina do celeiro e aproximou-se com um cigarro na mão:
— Olá, Maria! O que é que vieste cá fazer? Estás a engatar o Madala?… Ao Madala 

não deve ser porque está muito cocuana… Talvez seja ao Djimo… Maria, tu estás a 
engatar o Djimo?

— Eu não está engatar Djimo… — respondeu Maria, tentando falar em português.
Divertido, o capataz interrompeu o movimento de levar o cigarro à boca:
— Mas tu não gostarias de dormir com ele?
De olhos postos no chão, Maria não respondeu.

— Madala, vamos comer… As pessoas que trabalham na machamba ou noutra parte 
qualquer precisam de comer quando chega o dina!

Madala não se pôde pronunciar imediatamente. Naquele momento olhava para a 
filha, tentando descobrir o que ela sentiu quando o capataz lhe dirigira a palavra. Maria 
desviou o olhar.

— Pai… Eu penso que é melhor ires comer. […]
Ao ver que o pai conhecera o seu nervosismo […] Cruzou os braços sobre o peito e 

apertou as costas com as mãos. […]
— Tu precisas de ir comer, pai… — de olhos fechados, Maria falava mais 

afoitadamente. […]
— E tu não queres comer, minha filha?
— Eu comi nas cantinas, antes de vir ver-te. Quando eu ia a passar pelas cantinas 

uma pessoa amiga viu-me e chamou-me lá para dentro. Essa pessoa amiga comprou-
me uma coisas […] Eu fico aqui à tua espera enquanto comes. […]

Do ponto em que estava sentado, Madala podia ver a Maria, meio oculta, à sombra 
de um celeiro. Embora estivesse o tempo todo a olhar para lá, não viu o capataz a 
chegar.

Maria respondeu às perguntas do branco sem tirar os olhos do chão. 
Madala sentiu pena de não poder ouvir o que diziam, e, por isso, perguntou ao seu 

íntimo o que é que um homem diz a uma mulher quando quer ir dormir com ela. O seu 
íntimo estava adormecido.

O capataz parecia zangar-se com a Maria, mas às vezes falava docemente. […]
Quando acabou de fumar o cigarro, voltou as costas à Maria e desapareceu na 

esquina do celeiro. Pouco depois a Maria tomava o mesmo caminho. […]
— Madala, a tua filha está ali atrás, a conversar com o branco…
Elias, o encarregado dos homens do grupo do curral não gostou da provocação:
— Quando as pessoas não compreendem certas coisas devem calar-se.
O silêncio tornou-se pesado. […]
Djimo aproximou-se:
— Madala, queres que eu faça alguma coisa?
Madala não respondeu. Por detrás de Djimo, pelo caminho que levava à machamba, 

o capataz avançava. Dez passos atrás, Maria seguia-o.
O velho seguiu o par com a vista. Procurou no chão algo que não encontrou. Os 

dedos cerraram-se-lhe em volta de uma planta imaterial.
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Maria mergulhou os pés no mar verde e chapinhou desordenadamente pelos 
rebentos tenros do milho da periferia, procurando colocar os pés sobre as pegadas 
do homem. A espessura verde já lhe tingia os joelhos, mas continuou. Todavia, 
caminhava mais devagar, embora resolutamente, para vencer a correnteza.

Já muito dentro da machamba, o capataz parou e voltou-se para Maria. Esta também 
parou, a alguns metros de distância.

— Madala, realmente não pensas em nada de que gostes e que eu te possa fazer 
sem me custar nada?

Madala viu o capataz a tentar retroceder até onde a Maria estava, e a parar como se 
mudasse de ideias, poucos passos volvidos.    

Andava como se estivesse a atravessar um rio.
Madala pensou que devia dizer qualquer coisa ao Djimo, mas não se lembrou de 

repetir a pergunta para si mesmo e por isso não soube o que dizer.
O capataz fazia sinais à Maria mas esta parecia não entender. […]
O homem mergulhou na machamba. Momentos depois a Maria agitou os braços, 

apoiou-se aos frágeis pés de milho e acabou por desaparecer também. No sítio por 
onde ela submergiu, as folhas de milho agitaram-se por um pedaço, mas depois a 
ondulação desapareceu.

O tom da voz de Djimo revelava certo nervosismo:
— Madala…
Mas o nervosismo desapareceu logo. Djimo deu uma ordem:
— Madala, não olhes para lá!
Dentro de Madala, qualquer coisa se crispou. Mas não eram os fios da sua doença.

Na confusão verde do fundo da machamba, Maria não viu o capataz imediatamente. 
Esbracejou com aflição, tentando libertar as pernas. Um braço rodeou-lhe os ombros 
duramente.

O bafo quente e ácido do homem aproximou-se da sua face.
A capulana da Maria desprendeu-se durante a breve luta e a sensação fria de água 

tornou-se-lhe mais vívida. Um arrepio fê-la contrair-se.
Sentiu nas coxas nuas a carícia morna e áspera dos dedos calosos do homem.
Madala olhou em volta. Ninguém o olhava directamente mas todos os homens do 

acampamento se tinham disposto pelas sombras de modo a poderem vigiá-lo. […]
O silêncio tornou-se opressivo. […]
Na penumbra do fundo da machamba a pele exangue do capataz adquirira um tom 

esverdeado. A face, dura, crispada de desejo, encheu momentaneamente os olhos de 
Maria. O hálito de fogo do homem entrou-lhe pelos lábios entreabertos e 
embriagou-a num ápice. Maria fechou os olhos sem raiva e abandonou-se à 
ondulação.

Uma vaga quentura veio com as ondas submarinas, misturou-se às algas crespas do 
fundo da machamba e borbulhou mansamente no ventre de Maria.

Uma a uma, Madala esmagou as folhinhas da robusta planta imaginária que tinha na 
mão. Escapou-se-lhe numa espécie de soluço, quando lhe ocorreu que os fios da sua 
doença lhe tinham minado os órgãos de tal maneira que não lhe sobravam forças para 
desenterrar uma planta que se agarrasse à terra um pouco mais solidamente do que as 
que arrancava na machamba.

— Não chores, Madala… — era Djimo. […]
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— Maria, o que é que vieste fazer aqui?
A voz do capataz estava rouca.
Esmagado pelo peso do homem, o peito de Maria tinha um arfar brando e 

compassado.
A voz do capataz chegava-lhe misturada a um longínquo rumor de vagas.
— Por quê fez isso?… — murmurou.
— Hum?…
— Por quê… — Maria sacudiu o homem com rudeza.
— Hum?… — A mão do capataz fechou-se preguiçosamente sobre o seio de Maria.
— Tu não gostaste?… — O homem pulou para o lado. — Heim?… Não gostaste? — 

Compôs a roupa e virou-se para a Maria. Hei!… Acabou!… Acorda!…
Os olhos da Maria brilhavam na meia escuridão do fundo da machamba:
— Assim não é bom… De noite é mais melhor! — E houve pânico na sua voz. — 

Agora Madala viu!… Malala viu… gemeu. Mas você disseste é só para combinar para 
gente contrar de noite…

— Vamos, rapariga, acabou a festa. Depois dou-te a massa…
Maria sentiu o chão duro da machamba contra as suas costas.
O capataz foi o primeiro a aparecer à superfície do mar verde. Esbracejou para 

vencer o sentido da maré e avançou em direcção do caminho do acampamento. 
Quando a Maria surgiu à superfície foi prontamente envolvida pelo sopro prolongado 

da exclamação do mar. Sacudiu da capulana uns torrões de areia e regressou ao 
acampamento. Ao longo do caminho teve de erguer as mãos de vez em quando, para se 
defender da ondulação que a passagem do capataz provocara.

Os homens do grupo do curral afastaram-se para Maria passar.
Maria cheirava a maresia. […] A Maria não levantava o olhar. De pé, todos os 

homens do acampamento olhavam para o chão, quietos como estacas.

— Madala… — A voz do jovem continha-se — Madala… Diz-nos o que é que 
devemos fazer!… Fala e nós acabaremos já com isto tudo… Eles podem matar-nos mas 
nós não temos medo de morrer…

Um rumor de aprovação elevou-se da massa compacta dos homens do 
acampamento.

Madala ergueu os olhos e percorreu demoradamente os seus companheiros.
— Madala, todos nós vimos o que ele fez à tua filha, mesmo diante de ti!… Diz 

qualquer coisa, diz, Madala!… Os olhos súplices do jovem buscavam avidamente um 
traço de revolta nos olhos de Madala.

O íntimo de Madala estava adormecido.
O capataz surgiu pela esquina de um dos celeiros velhos e procurou Maria com o 

olhar. Quando a descobriu lançou-lhe para o regaço uma moeda de prata:
— Aí tens o que te devo… […]
Maria desembaraçou o braço da capulana. Alguém tossiu. Maria retraiu a mão 

nervosamente. Cruzou os braços sobre o peito e apertou as mãos à costas.
— Então, Maria?! — Os olhos do capataz estavam cheios de surpresa.
Maria projectou o corpo contra a parede do celeiro e desviou a cara.
Madala observava-a com o seu olhar triste. Ela fechou os olhos.
— Por quê fez isso? — sibilou surdamente.
O capataz descansou as mãos nas ancas e soprou uma breve gargalhada:
— Mas o que é que tens, rapariga? Não queres o dinheiro? Tens medo de o receber?

— Calou-se, aguardando a resposta de Maria. Mas continuou: — Tens medo que os 
rapazes descubram que és uma puta?
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Maria abraçou-se mais apertadamente e, cravando as unhas nas costas, 

choramingou:
—  Madala viu nós… Madala viu…
— E o que é que isso tem? — O capataz abriu os braços, reforçando a admiração, e 

depois cruzou-os sobre o peito.
— Madala é minha pai!…
— O quê?! — articulou por fim o capataz.
A cara amarela tingia-se-lhe rapidamente de sangue. 
— Eu não sabia que eras filha do Madala… — gesticulou asfixiado. Eu não sabia… 

palavra de honra, Madala, palavra que não sabia… eu não sabia que tinhas uma filha… 
tão bonita… eu… sou amigo dela…

O silêncio dos homens do acampamento latejava de tensão.
— Madala… — o capataz aproximou-se de Madala — Madala, se quiseres podes não 

trabalhar esta tarde… ficas aqui no acampamento a conversar com a tua filha…
Madala escondeu no chão o seu olhar triste. Os seus dedos […] fecharam-se com 

força.
O silêncio parecia desesperar o capataz. Gaguejando um gesto amistoso explodiu:
— Merda!… Como é que eu havia de saber? — Voltou-se para os homens do 

acampamento, estendendo-lhes a interrogação.
Mudos, os homens mantinham-se na sua rigidez sombria.
— Merda! — rugiu o capataz, cheio de terror. — Madala… Eu dou-te algum dinheiro e 

tu vais com a tua filha para as cantinas… — O capataz espiava ansiosamente qualquer 
vestígio de animação na expressão velada de Madala. […]

O jovem do grupo do curral levantou a voz:
— Madala, todos nós vimos o que ele fez à tua filha mesmo diante de ti!
Maria subiu as mãos pelas costas e soluçou.
O capataz surgiu pela esquina do celeiro com uma garrafa de vinho na mão:
— Eh, rapazes — a sua voz era firme. Encarou o acampamento e berrou: — Vamos 

trabalhar que já são horas! […] Desbravamento! […] Os homens do Desbravamento?… 
[…] Horta! […] Curral! […] Embora, Sacha, embora para a machamba!

Todos de pé, os homens do acampamento continuaram imóveis. […]
— Então, rapazes?! Não ouviram?… Já tocou! Acabou o dina! — O capataz gritava 

com uma irritação crescente.
Olhou para a garrafa que tinha na mão: — Madala!…
Madala levantou-se.
— Vocês não ouvem? Embora, já disse!… Embora cabrões!…
Madala aceitou a garrafa que lhe era estendida.
— Cabrões! Cachorros! Para o trabalho, cachorros!
Todo o acampamento olhava para o Madala. […]
Com uma expressão cheia de dureza, Madala relanceou o olhar pelas fisionomias 

ansiosas que o cercavam.
A garrafa estava toda suada e o vinho era de um amarelo sujo, avermelhado. Madala 

bebeu de uma única vez, deixando que boa parte lhe molhasse as barbas e lhe 
escorresse pelo pescoço. Depois devolveu a garrafa vazia ao capataz.

— Filhos da puta! P’ro trabalho, já disse!…
As estacas oscilaram, fraquejando.
O silêncio era de derrota.
Maria observava tudo, apreensiva.
O capataz brandia a garrafa vazia, segurando-a pelo gargalo. […]
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Honwana, L. B.(1988). Nós Matámos o Cão Tinhoso (e 
Outros Contos). Porto: Afrontamento, pp. 55-77.

Atividades:

Apresentem a vossa opinião geral sobre o conto que acabaram de ler.

Sublinhem as passagem que vos remeteram para a época colonial.

Indiquem o valor expressivo dos recursos estilísticos assinalados a negrito no texto.

Caracterizem a personagem do Madala e discutam as reacções desta personagem ao 
longo do conto.

Criem um final diferente para este conto.

O jovem do grupo do curral cuspiu para os pés de Madala:
— Cão!…
O velho desconheceu o insulto. Voltou-lhe as costas e tomou o caminho da 

machamba. […]
O Djimo voltou-se para os outros trabalhadores:
— Vamos…
— Depressa! Depressa!… — o capataz rugia. — Depressa, seus cães!
Os homens do acampamento, encabeçados pelo Djimo, iniciaram a marcha de 

retorno ao trabalho. […]
A garrafa partiu-se ao primeiro golpe, mas o jovem do grupo do curral não se moveu. 

O segundo golpe abriu-lhe o couro cabeludo. Os pés do capataz calcaram-lhe o rosto 
com raiva: 

— Fi-lho-da-pu-ta!
Madala inclinou-se para a frente e enrolou o caule de um arbusto em volta do pulso. 

[…] Com um suspiro rouco retomou o trabalho. […]
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título
• Construção de significado a partir do título do poema
• Inferir o tema/assunto
• Relação com o período dos Primórdios da literatura angolana.

2. Interpretação e análise do poema
• Identificação e qualidades dessa “terra” 
• Exploração dos recursos estilísticos
• Expressões que denotam a expressão do sentimento nacional
• Existência ou inexistência de referências a aspectos culturais
• Existência ou inexistência de referências ao período colonial

3. As nossa terras - debate
• Elaboração de uma listagem de aspectos positivos e de aspectos negativos relativos à 

sua terra (HEI)
• Escolha de outro local, outra terra, ao nível nacional e/ou internacional, e elaboração 

de uma listagem sobre os aspectos negativos e positivos que relaciona com essa terra 
(HEI)

• Discussão conjunta sobre as nossas terras - debate (HC)

À minha terra

(No momento de avistá-la depois de uma viagem)

De leite o mar – lá desponta
Entre as vagas sussurrando
A terra em que cismando
Vejo ao longe branquejar!
É baça e proeminente,
Tem d’Africa o sol ardente,
Que sobre a areia fervente
Vem-me a mente acalentar.

Debaixo do fogo intenso,
Onde só brilha formosa,
Sinto n’alma fervorosa
O desejo de a abraçar:
É a minha terra querida,
Toda d’alma, – toda – vida, –
Qu’entre gozos foi fruída
Sem temores, nem pesar.

Bem vinda sejas ó terra,
Minha terra primorosa,
Despe as galas – que vaidosa
Ante mim queres mostrar:
Mesmo simples teus fulgores,
Os teus montes tem primores,
Que às vezes falam de amores
A quem os sabe adorar!

Navega pois, meu madeiro
Nestas aguas d’esmeraldas,
Vai junto do monte às faldas
Nessas praias a brilhar!
Vae mirar a natureza,
Da minha terra a belleza,
Que é singella, e sem fereza
Nesses plainos d’alem-mar!

De leite o mar, – eis desponta
Lá na extrema do horizonte,
Entre as vagas – alto monte
Da minha terra natal;
É pobre, – mas tão formosa
Em alcantis primorosa,
Quando brilha radiosa,
No mundo não tem igual!

José da Silva Maia Ferreira
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título
• Construção de significado a partir do título da obra
• Inferir o tema/assunto
• Relação com a periodização da literatura angolana

Terra Morta (excerto da obra)
 
“— Estou farto disto… — disse ele. — logo que chegue a transferência, nem olho para 
trás. Já cá estou há cinco anos e não tenho cheta. Raios partam a vida!
— Todos nós estamos fartos. Mas nos outros sítios é a mesma coisa — disse Valadas, 
com um gesto largo.
— Olha, apesar de tudo, eu prefiro isto à Metrópole. Fui lá há quatro anos e no fim de 
um mês já não podia com aquilo. A gente sai da terra e anos depois de andar por cá já 
não entendemos aquela gente. Encontrei tudo mudado. Punha-se um homem a falar 
com um antigo amigo e vinha logo outro avisar-nos que nos puséssemos a pau porque o 
tipo era da Polícia. A gente já nem sabia com quem havia de falar. Raspei-me para 
cá, porque ao menos aqui não há dessas coisas. Uma porcaria. Não é que eu seja 
político, estou-me nas tintas para a política, mas c’os diabos!, um homem sempre fala 
no governo e não pode ser obrigado a concordar com tudo que se faz. Ou já não somos 
portugueses?
— Mas a gente não se pode despegar, é lá que está a família — disse Vasconcelos.
— Qual família — ripostou Valadas. — Não me falem em família, por amor de Deus! A 
família só serve para nos encravar a vida. Olha, quando cheguei à minha aldeia, não 
houve parente que não viesse contar as suas desgraças. Era uma choradeira pegada, 
santo Deus! E não houve um só que não me pedisse dinheiro emprestado ou me 
propusesse sociedade numa quantidade de negócios. A minha gente só queria ver o que 
eu trazia nas malas. E quando souberam que eu não era rico, até bufaram de raiva! 
Tenho um tio, velho e mau que nem vocês queiram saber, que até pôs em dúvida que eu 
tivesse estado em África…
Riram às gargalhadas. Baladas acrescentou:
— Não acreditam que alguém venha das Áfricas, como eles dizem, sem trazer fortuna. 
Não fazem ideia nenhuma do que sejam estas terras. Eles dizem que das Áfricas só não 
vêm ricos os soldados e os degredados… Mas não é só na Província, mesmo em 
Lisboa, e até doutores, não fazem ideia do que isto é. A gente ouve cada uma que é 
de rebentar a rir. Se a gente leva dinheiro até nos recebem com foguetes, mas se vamos 
tesos olham-nos com raiva.
— Tudo isso é miséria — disse Vasconcelos. — Na minha terra é a mesma coisa. Lá, só 
se pensa em ir para o Brasil. E há lá tipos que voltaram ricos.
— Eu vi muitos chegarem ao Brasil — disse Américo. — Aquilo nem parecia gente! 
Quando desembarcavam no Rio ou em Santos, o povo caía na gargalhada vendo-os 
com as fatiotas lá da terra e aquelas botifarras cardadas que arrancam lume às pedras. 
Só lhes faltava o varapau. Ficavam pasmados, com o saco de chita às costas a olhar 
para tudo e chamavam aos gritos uns pelos outros. Iam cheios de fome e de sonhos. 
Era raro o que sabia ler. Fazia pena vê-los. O meu pai foi um desses homens.
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— Fome há em toda a parte — interveio Valadas. — Eu vi em Lisboa um homem, até 
era um velhote, agachado no passeio da rua a comer de uma lata. O gajo tinha uma 
destas fome que nem vocês queiram saber! Era de meter medo! O raio do velho comia 
com as mãos e olhava à volta com rancor e medo que lhe tirassem a lata. Aquilo era 
fome e raiva!”

Soromenho, C. (1949). Terra Morta. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, pp. 15-16.

“A mulata com quem se amigara após a morte da mulher, não gostava do rapaz. 
Deixou a fazenda sem saudades do pai, de quem só se lembrava por causa das surras 
que lhe dera e dos maus tratos com que martirizara a sua mãe. Só para a mulata 
andava de beiço doce, sempre manso e meigo como cachorro de lamber as mãos do 
dono. Era um brutamontes, submisso a todos os desmandos do fazendeiro e violento 
para os trabalhadores.” 

Soromenho, C. (1949). Terra Morta. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, p. 21.

“Américo andou escondido por aqui e por ali, protegido pelos camaradas brasileiros. 
Dizia-se que a polícia fascista andava a matar os estrangeiros que tinham pegado em 
armas “contra o Brasil”. Foram os camaradas que lhe lembraram que era 
estrangeiro, porque ele, menino feito homem sob o sol brasileiro, nem pensava que o 
fosse, que sua pátria não era aquela terra onde aprendera a falar e a viver, mas outra, 
desconhecida, que ficava noutro continente, a que nenhum laço o prendia, de onde seus 
pais tiveram de sair à procura de pão.”

Soromenho, C. (1949). Terra Morta. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, p. 23.

“E punha-se a contar, horas a fio, histórias de negros, dessas “crianças grandes” que só 
deviam ser tratadas dando-lhes “pão com uma mão e chicote com a outra.” Américo 
espantava-se com o que ouvia e chegou a julgar aquele homem um monstro. Mas 
quando ele se punha a falar na mulher e num filho mulato que tinha a estudar em 
Lisboa, a voz tornava-se-lhe branda, em saudosas evocações, e não poucas vezes os 
olhos se marejavam.”

Soromenho, C. (1949). Terra Morta. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, pp. 25-26.

“Um canto arrastado e monótono veio de longe, trazido pelas brisas da madrugada da 
planície, e pairou, alongado pelo eco, sobre a vila de Camaxilo. O sipaio, que estava 
acocorado em frente da fogueira, de guarda à Administração, voltou a cabeça para as 
bandas da planície e ficou-se, enlevado, a ouvir a música triste que vinha dos ermos. 
Eram os negros das senzalas que marchavam, a caminho da vila, com cargas de cera 
às costas, a cantar as suas velhas canções de mercadores errantes.
O canto tornou-se harmonioso e mais triste, quando a caravana começou a descer a 
encosta, no caminho longo para a povoação-de-baixo. O sipaio Caluis estendeu o 
pescoço e ficou, de olhos semicerrados, a escutar. Um sorriso iluminou-lhe o carão duro, 
todo vincado, com grandes olhos tristes e mortiços de fumador de liamba. E começou a 
cantar baixinho, num lamento, acompanhando a cantiga que vinha dos longes. Era uma 
canto da sua terra, que muitas vezes cantara quando, vergado ao peso da carga de 
bolas e mantas de borracha, vinha da aldeia negociar com os brancos de Camaxilo.
Nesse tempo, Camaxilo era uma grande terra, o centro comercial mais importante de 
toda a Lunda, com mais de cinquenta lojas e uma centena de comerciantes brancos. E 
nas terras ao redor e por sertões dentro, no Cuilo, Luremo, Lubalo e outras de que só os 
velhos se lembram, eram em grande número as feitorias comerciais dos brancos, 
mulatos e negros ambaquistas, aviados das grandes casas comerciais de Malanje 
e Luanda. Tempos de fortuna, em que os negros das senzalas tinham todos as panos 
que queriam, montes de fios de missangas, pipos de aguardente e latinhas de pólvora. Os 
brancos bebiam champanhe e jogavam forte ao bacará. E os sobas faziam batuques que
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duravam quinze dias e quinze noites, embebedando-se com vinho misturado com água 
açucarada e aguardente de batata-doce. Esse foi o tempo em que a borracha valia ouro 
de lei e os brancos corriam para o Leste com as suas pacotilhas, pagando impostos aos 
sobas para poderem negociar com os seus filhos e transitarem por suas terras cruzadas 
de trilhos. Era o tempo de Braz Vicesse e do seu bando de quimbundos armadas que 
iam até aos confins da região que borda os Grandes Lagos, em jornadas comerciais que 
duravam mais de um ano, trazendo caravanas com marfim e borracha e rebanhos de 
escravos, o ouro branco e o ouro negro da África antiga, que levavam para as praias de 
Benguela. E fora o teatro das façanhas dos negreiros árabes que varavam com os seus 
gritos de guerra os sertões do Norte, arrebanhando negros para os vender como 
escravos.
Agora, o sipaio Caluis, que já tem cabelos brancos e muitos filhos que suas três 
mulheres arranjaram nos braços de homens novos, está a ouvir a canção da sua 
aldeia e a recordá-la, quando ali houve duas lojas de mulatos, aviados do branco José 
Aparício, o «seu Jusa» dos negros, que se matou quando a borracha passou a valer 
tanto como um punhado de areia e os credores lhe levaram quanto tinha em casa. 
Nesse dia, ele enforcou-se na sua loja.
Jose Aparício foi o seu primeiro patrão, quando ele fugiu da aldeia com medo do soba e 
veio para Camaxilo. Serviu-o com dedicação de cachorro, porque ele pagara ao soba, 
que o veio reclamar, duas garrafas de vinho do Porto. O branco deu-lhe de comer 
durante anos e ensinou-lhe a pesar borracha no balcão bem afreguesado da sua loja, a 
maior da terra. E só o deixou quando um dia fora apanhado com o gargalo da 
garrafa de aguardente na boca. Estava a beber de olhos fechados e não viu o patrão 
aproximar-se e deitar-lhe a mão ao braço. Largou a garrafa que se partiu a seus pés, o 
que aumentou a fúria do branco, e quis fugir, mas a porta estava fechada e o chicote de 
«seu Jusa» meteu-o a um canto. Quando se encontrou na rua, sem saber como, 
pingava sangue de todo o corpo e tinha os beiços e o nariz tão inchados que mal podia 
respirar. Mas não ficou a odiar o branco. «Seu Jusa é branco bom. Vinho é que faz 
gente maluco», dissera ele ao patrão, quando lhe foi dizer adeus, porque ia para 
Malanje. Aparício deu-lhe um cobertor velho e uma caneca de sal. E Caluis nunca mais 
esqueceu o seu branco.

Soromenho, C. (1949). Terra Morta. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, pp. 43-45.

“O velho ficou de boca aberta e olhos espantados para aquele atrevimento. Mas várias 
vozes vieram da multidão, em apoio ao gesto do homem que ousara desrespeitar o 
velho, um dos três “homens bons” da tribo, sempre temidos e venerados. Os que 
apoiaram o gesto de rebeldia eram homens novos que andaram por terras de brancos, 
nas minas e nas vilas sertanejas, onde lhes disseram que o tempo dos sobas tinha 
acabado e que já não havia moleques, toda a gente era igual para os brancos, quem 
mandava era o branco do Governo, que tanto podia castigar o soba como o seu 
antigo escravo. E isso era verdade, porque eles próprios tinham visto, em Camaxilo, 
alguns sobas de barbas brancas apanharem palmatoadas, em frente de toda a gente, 
por não terem respeitado as ordens da Administração. Os tempos tinha mudado, todos o 
sabiam, mas aqueles três velhos queriam viver como antigamente, fazendo o que lhes 
desse na cabeça.” 

Soromenho, C. (1949). Terra Morta. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, pp. 148-149.
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2. Interpretação e análise do excerto da obra
• Identificação da época em que a obra foi escrita
• Identificação das temáticas inerentes a cada excerto
• Exploração do sentido das frases (a negrito)
• Exploração dos recursos estilísticos (sublinhado)
• Identificação de passagens textuais que apresentem “o choque de culturas e de 

poderes” “quanto às relações entre colonizadores e colonizados” (Laranjeira, 2000, p. 238)
• Existência ou inexistência de referências a aspectos culturais
• Influência (ou não) do movimento de Negritude e do ideal de Pan-africanismo

“O velho Bernardo, enfurecido por ele ir ocupar um lugar que nem os negros de 
tanga queriam, não se despediu do filho, que “era a vergonha dos brancos”, e mandou-
lhe dizer que não voltasse a pôr os pés em sua casa. 
Foi Gastão que lhe levou o recado. Luís encolheu os ombros; depois, disse:
— Diz pra ele que é mió trabaiá na estrada que tá na casa, comendo o trabáio dos 
outro. Espera só mamãe e Amélia morrê e as fias amigá, pró véio vê que fica prá 
boca. Nada.
— Tu não pode falar essa maneira. Papai tá véio.
— Tá véio pra trabaiá, tempo não caba pra pôr fio na barriga das negra que vem na loja. 
E manda mamãe e as fias cum enxada na horta. É só comê trabaio dos outro. Não é?
— Papai vai dar porrada tu! — gritou Gastão, mas de longe, porque o irmão mais velho 
era bruto e onde punha as mãos era seu.
E pôs-se a arremedá-lo na maneira de falar, o que sempre provocava a troça dos 
companheiros, que pronunciavam o português um tudo-nada melhor do que ele.
Só a mãe, uma negra velha que nunca aprendera a falar português nos seus cinquenta 
anos de companheira do colono, a quem dera os filhos mais velhos, que os outros eram 
da falecida Clara e da Amélia, a amásia mais nova de Bernardo, é que foi à estrada 
dizer-lhe adeus, a chorar e a lastimar-se.
Era o único filho que lhe restava, em Camaxilo, dos sete que tivera de Francisco 
Bernardo. Os dois mais velhos morreram durante a guerra do Nzovo, a lutarem contra 
os negros. As filhas andavam sabe Deus por onde.”

Soromenho, C. (1949). Terra Morta. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, pp. 200-201.

“E todos ficaram pasmados, quando o administrador disse que “o tempo antigo tinha 
acabado” e que se ia começar vida nova. Prometeu escolas para os mulatos e 
crianças negras aprenderem a ler e a escrever, para não ficaram selvagens; 
médicos e enfermeiros, porque não queria que os brancos se tratassem com os 
curandeiros, que deviam ser perseguidos e presos como assassinos, e um 
hospital para europeus e indígenas, para ninguém morrer como cão abandonado.
Francisca tem a impressão de ainda estar a ouvir o administrador a discursar junto do 
pau da bandeira, a drapejar no alto, os sipaios em sentido, os colonos nos seus fatos 
domingueiros e os sobas com o seu povo, muito atentos a ouvirem dizer que já não 
havia escravos, que todo o homem era livre. “O negro é um cidadão”, declarara o 
administrador no fim do discurso.
Ao recordar as últimas palavras do administrador, proferidas havia mais de duas 
dezenas de anos, Francisca cuspiu para fora da machila, apertou os olhos e 
franziu o nariz.”

Soromenho, C. (1949). Terra Morta. Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, pp. 228-229.
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3. Comentário do excerto sobre a obra

• A ‘terra morta’ do Camaxilo é um destes recantos dos ‘tristes trópicos’ 
portugueses: a terra pequena, os velhos colonos desiludidos e falhados que 
vão definhando e morrendo na nostalgia dos áureos tempos da borracha, 
entre filhos mulatos e mães negras; os administrativos, ‘os brancos do 
Governo’, partilhando arrogâncias, invejas, sentimentos e ressentimentos, 
reproduzindo em terra africana as grandezas e misérias da burocracia 
nacional; os sipaios, os locais que servem a ordem e a lei dos ‘brancos do 
Governo’, impondo essa lei e essa ordem aos seus irmãos de pele com berros 
e palmatoadas […]

Pinto, J. N. (2015). “Os tristes tópicos de Castro Soromenho”. In Jornal Sol, 25.08.2015.

4. Opinião pessoal 

• Indique a sua opinião pessoal sobre os excertos que leu da obra Terra Morta de Castro 
Soromenho.

• É um texto que considera que é revelador do sistema colonial? (Justifique.)

• Que semelhanças e diferenças encontra entre esse texto e a sociedade moçambicana 
colonial? E com a sua sociedade actual?
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4. Jogo Verdadeiro/Falso
• Responde verdadeiro ou falso às afirmações que se seguem, justificando a tua 

resposta. Os restantes colegas vão indicam se consideram que estás a falar a verdade 
ou a mentir.

1. Todos os meus amigos têm a mesma cor de pele do que eu.
2. Adoro conhecer pessoas que têm uma cultura diferente da minha.
3. Para mim, a minha cultura é a melhor.
4. Nunca seria capaz de casar com alguém que não partilha da minha cultura.
5. Se namorasse com alguém com uma cor de pele diferente da minha seria 

muito mal visto na minha comunidade.
6. Se recebesse alguém estrangeiro em minha casa ia ficar muito incomodado.
7. Eu tenho muitos preconceitos, mas tenho vergonha de os dizer em voz alta.
8. Eu sou igual a todos os membros da minha comunidade.
9. Para mim todas as culturas são válidas e importantes.
10. Primeiro hei-de sempre defender “os meus”, aqueles com os quais convivo no 

dia a dia.
11. Eu sou uma pessoa sem preconceitos, vejo todos como amigos e nunca 

penso mal de ninguém.
12. Eu adoro falar na internet com pessoas de outras regiões e de outros países 

para ficar a saber mais sobre as suas culturas.
13. Eu casaria com alguém que tem uma cor de pele diferente da minha se 

estivesse apaixonado/a.
14. Eu considero que a minha sociedade não é nada racista.
15. Para mim qualquer indivíduo, independentemente da cor de pele, 

nacionalidade e hábitos culturais, tem direito a ser tratado com justiça.
16. Eu considero que todos os Homens são iguais.
17. Os direitos humanos devem existir para todos, sem excepção.
18. Na minha sociedade entre os homens e as mulheres não existe igualdade.
19. Eu sou um(a) defensor(a) da igualdade de género.
20. Para mim, as crianças têm os mesmos direitos básicos que um adulto 

(protecção, alimentação, justiça, cuidados médicos).
21. Quando oiço um comentário racista, sou muito agressivo.
22. Quando não concordo com alguém, tento calmamente explicar-lhe o meu 

ponto de vista.
23. Eu sou uma pessoa que não gosta de disputas e de confusão, por isso tento 

sempre apaziguar as situações conflituosas.
24. Os hábitos da minha sociedade não acompanham o progresso do mundo, por 

esse motivo gostaria de viver em outro país.
25. Irritam-me as pessoas que não pertencem à minha religião.
26. Se eu viajasse para outro país faria um esforço para me adaptar aos hábitos e 

costumes aí existentes.  
27. Eu gosto de ser como sou, por isso nunca mudaria em nada, em situação 

nenhuma.
28. Já assisti a situações de racismo e não fiz, nem disse, nada.
29. Eu não discrimino ninguém com base em: origem, idade, sexo, cor, estado 

civil, orientação sexual, condições de saúde física e mental.
30. Os meus professores tratavam de forma igual todos os alunos, 

independentemente do seu local de nascimento.
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GUIÃO DE LEITURA DA OBRA CHIQUINHO DE BALTASAR LOPES (EXCERTOS)

1. Exploração do título da obra 
2. Leitura de excertos da obra Chiquinho

Parte I - Infância

Como quem ouve uma melodia muito triste, recordo a casinha em que nasci, no 
Caleijão. O destino fez-me conhecer casas bem maiores, casas onde parece que habita 
constantemente o tumulto, mas nenhuma eu trocaria pela nossa morada coberta de 
telha francesa e emboçada de cal por fora, que meu avô construiu com dinheiro ganho 
de-riba da água do mar. Mamãe-Velha lembrava sempre com orgulho a origem honrada 
da nossa casa. Pena que o meu avô tivesse morrido tão novo, sem gozar direitamente o 
produto do seu trabalho.
E lá toda a minha gente se fixou. Ela povoou-se das imagens que enchiam o nosso 
mundo. O nascimento dos meninos. O balanço da criação. O trabalho das hortas e a 
fadiga de mandar a comida para os trabalhadores. A partida de Papai para a América. A 
ansiedade quando chegavam cartas. Os melhoramentos a pouco e pouco introduzidos 
com os dólares que recebíamos. Mamãe deslizava como uma sombra silenciosa no 
tráfego da casa. Mamãe-Velha não parava, indo de um lado para outro, como se nada 
pudesse fazer-se sem a sua fiscalização e os seus gritos. A minha avó só sabia querer a 
sua gente descompondo.
Ao lado da casa grande, de quatro quartos, ficava a casinha desaguada, onde Mamãe 
fazia a despensa, e que nos dias de chuva servia para abrigar as galinhas da criação. 
Encostada à casa de moradia, ela tinha de longe, com o seu tecto rectangular, inclinado 
para drenar a água, um ar de bezerro a pojar nas mamas da mãe.
A casinha desaguada era a tentação da meninência. Mamãe guardava lá o barril da 
farinha-de-pau, a talisca que ficava da rala da mandioca e o peixe seco da ilha do Sal, 
tão bom para se misturar na boca, mesmo cru, com a mãozada de farinha apanhada às 
escondidas.                                                                                            (excerto do capítulo 1)

Algumas vezes, depois da ceia, quando Mamãe-Velha estava de maré e o seu cabecear 
sonolento tardava em vir, […] contava coisas e loisas que tinha visto e ouvido. […]
Grande negreiro era nhô Maninho Bento, capitão de navios de escravatura. Ia buscar 
negros à Costa d’África para Cabo Verde, Brasil e Oeste Índia. Os escravos vinham em 
três-mastros, a monte, e dizia-se que em viagem muitos morriam e os botavam ao mar. 
Mamãe-Velha ainda conheceu um escravo trazido por nhô Maninho. Falava um crioulo 
arrevesado, misturado com palavras da língua dele, e todos os dias prostava-se 
no chão, a matutar não se sabe em quê. Ficaram na tradição as crueldades de nhô 
Maninho. Dizem até que na casa onde ele morreu há todas as noites grande 
arrastar de correntes e gritos agoniados. É a alma de nhô Maninho, remorsada pelas 
judiarias com os negros. […] Mas de uma maneira geral, os escravos eram tratados 
quási como família. Tinham as suas festas, e era um gosto vê-los nas danças. […] À 
noite os negros iam foliar para casa de nhô João Tomé, na Ladeira, onde dançavam 
lundu e outras danças trazidas da Costa d’África. […]
Quando chegou a S. Nicolau a lei que alforriava os negros, houve grande festa na 
escravatura. Jireco, negro de nhô Miguel Lopes, foi à casa do senhor quando lhe deram 
alforria:
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— Senhõ, já tenho a minha liberdade...
— Para que queres a liberdade, Jireco?
— Para ir beber vinho de palma à minha terra, nhônhô.
Nesse mesmo dia Jireco apanhou grande bebedeira e queria trocar a alforria por uma 
garrafa de grogue. Levantou um funco no Caleijão e lá morreu miserável tempos 
depois, à míngua.                                                                                   (excerto do capítulo 7)

Chegaram navios baleeiros na terra. Correu logo a notícia. Navio-de-baleia era fartura 
para a ilha. Os rapazes alvoroçaram-se, porque todos tinham vontade de ser recrutados. 
Começaram a chover pedidos aos encarregados do engajamento, pois o número de 
tripulantes de que os navios careciam era menor do que o dos pretendentes. 
Desembarcaram para ver a família muitos rapazes que faziam parte das tripulações. 
Mas não eram rodeados da admiração que cercava os americanos de verdade, que 
voltavam das fábricas e plantações da América com a algibeira pesada de dólares. 
Rapaz-de-baleia não traz dinheiro. Trabalha para os outros. Meses e meses nas 
pescarias do mar do sul e quando regressam à América recebem um pataco furado.
Fomos chaleirar o recrutamento, que se fazia na Administração do Concelho. O 
encarregado era assistido por dois homens de bordo, um deles de olhos muito brancos. 
Ele distribuía os rapazes pelos barcos:
— Este é para a barca “Wanderer”. Você vai para a “Morgan”.
Lembro-me ainda da cara triste de Antoninho de nh’Ana Lanta, por não ter encontrado 
lugar. Era condenado a continuar a vida no rabo da enxada. Tive pena das suas calças 
rotas, que já não tinham onde pegar remendo. Antoninho e os outros recusados tinham 
de continuar a ganhar três tostões por dia, puxando nas hortas.         (excerto do capítulo 19)

Chico Zepa, trancador da barca “Wanderer”, veio ao Caleijão visitar a mãe. Todo o 
mundo foi salvar Chico. Ele falava muito, dando gargalhadas altas. A todo o momento 
metia palavras americanas na conversa. […]
Mas Chico perdeu o barco. Os seus amores com Antónia Bia prenderam-no no Caleijão, 
e quando chegou à Preguiça já o seu navio tinha montado a Ponta da Vermelharia. 
Tempos depois descalçou-se. Mas todos diziam que ele continuava o mesmo refilão de 
sempre, que nem respeitava a barba-cara dos velhos. E depois, ele tinha umas coisas 
que passavam a cabeça dos outros. Descompunha a enxada, e dizia que não estava 
para ser escravo, que não tinha raça de negro. Quando condescendia em dar um dia de 
trabalho, quási nada fazia na horta. Dava uma enxadada e punha-se de pé a chacotear.
Para nós os meninos, Chico Zepa não conhecia canseira. Passava tempo esquecido 
connosco, como se falasse a gente grande. Dizia-nos:
— Quem não saiu daqui não sabe o que é mundo. Eu não fico. Dou um salto em S. 
Vicente e embarco fugido em qualquer vapor...
Mas o vapor de Chico Zepa não chegava nunca. Continuava naquela vida de malandro 
da Agua-do-Canal, contando as pedras da Combota e espiando o mar ao longe. Quando 
precisava de dinheiro para cigarros, ia dar um dia de trabalho. […]
A sugestão das conversas de Chico Zepa prometia-nos uma vida cheia de aventuras, de 
lances arriscados, de lutas pela defesa não sabíamos ao certo de quê.

  (excerto do capítulo 20)
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Pela cara que levava, o ano seria de fome. Eu devia andar pelos meus catorze anos, e 
não me lembrava de ver tanta miséria estampada na cara de todo o mundo. Sempre 
havia falta. Passado o mês de Fevereiro, era niclitar conforme fosse possível. Os leios 
de milho e os balaios de feijão quási nunca botavam fora o tempo seco. A criatura tinha 
de apertar o cordel na cintura e arranjar coragem para encarar o tempo, muito feliz se 
pudesse ter uma reserva para os meses das as-águas, enquanto a favinha-inglesa não 
pintava.
O mês de Setembro, passados os borrifos certos por Nossa Senhora da Lapa, esteve 
sem um pingo de água. Com o mês de Outubro nem contar, que chuva nele é rara como 
ambargrise.                                                                                           (excerto do capítulo 30)

Passei cinco anos estudando no Seminário as matérias do liceu. Estava com o 5.° ano. 
Latim, História, Geografia, Ciências Naturais, tudo isto procurava iniciar-me nos 
segredos da vida que homens que eu não conhecia criavam fora das pontas e dos rifes 
da minha ilha. Fui descobrindo que o mundo não se limitava ao universo de nha Rosa 
Calita e à lenda misteriosa do velho Totone Menga-Menga. Mas continuava 
extraordinário o seu poder de atracção. O Chiquinho que a cultura liceal ia modelando 
não era substancialmente diferente daquele que namorava as estrelas, pedia varinhas-
de-condão à lua e desejava ter o braço tatuado, como nhô João Joana. Eu era matéria 
plástica que se submetia a todas as experiências. E todas iam-me deixando seu 
depósito de sabedoria e perversão. […]
Agora eu seguiria para S. Vicente estudar o 6º e o 7° ano no Liceu. Papai deu ordem e 
Mamãe e Mamãe-Velha concordaram. Era justo aproveitar a minha boa cabeça. Em S. 
Vicente ficaria em casa de uma nha Cidália em quem nunca tinha ouvido falar. Mamãe-
Velha disse, com o seu abundante recheio de autem genuit, que nós ainda éramos 
parentes.
Ficavam-me para trás os campos em que me criei e os companheiros da minha infância. 
Mas tinha vontade de conhecer S. Vicente. Era a ilha que eu sentia da Praia Branca, 
quando estive com meu tio, para além da cintura do mar. S. Vicente era para mim a terra 
em que a civilização do mundo passa em desfile. Estava farto de ouvir falar no Porto 
Grande, no seu movimento, nos vapores de trânsito, nas imagens da Europa que 
passeiam pela cidade. Queria ver o mundo. Eu não sentia o ímpeto inquieto de Chico 
Zepa, de embarcar fugido num vapor, para percorrer os quatro cantos do mar, mas 
possuía espírito de aventura suficiente para ir até S. Vicente. De lá adivinhava o que o 
mar escondia aos meus olhos e podia ouvir a voz da minha gente, chamando-me.

(excerto do capítulo 31)

Parte II - São Vicente

Andrézinho fez-me conhecer melhor a minha ilha. Cenas que eu tinha presenciado, 
dramas que me haviam impressionado, tudo isto adquiria agora um significado, que a 
interpretação do meu camarada tornava claro para mim. Fiquei vendo na minha ilha um 
vasto laboratório de experiências humanas. Gente que não cede ao desânimo, desejo 
imperioso de defesa, quaisquer que sejam os resultados do esforço. Sobre tudo isto, 
prementes evasões para o sonho, para a distância, para destinos desconhecidos, 
que o mar oferece sempre na curva azul e inconstante das suas águas. Resistência 
moral. Que outro nome podia ter a fé da minha gente semeando, ressemeando sempre? 
A luta contra as indicações do Lunário, contra o bicho-de-chão, que dá cabo do milho de 
dois coquinhos, contra a falta de chuva em Outubro, a lestada, o mau clima do tempo.

(excerto do capítulo 3) 
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A crise estava apertando. Havia dias em que não entrava um vapor no porto. E quando 
entrava, era quase sempre vapor de óleo, que não deixava nada. Nha Cidália nunca vira 
coisa assim.
— S. Vicente está uma saudade. Antigamente esta terra tinha movimento... Alzira, 
ouviste falar da Guerra do Transval... Oh rapaz, as libras andavam atrás da gente... Não 
sei como se está vivendo nesta terra. Cá em casa, o que vale é a mesada que 
Eusébio manda, senão tínhamos de sair pedindo por caridade.
Lembrava os bons tempos em que só com o serviço da costura sustentava a casa.
— Hoje nem um vestido se aparece para a gente coser... Parece que todo o mundo 
anda nu… […]
— Ainda vocês estão com essa ideia do jornal? Para quê jornal, Chiquinho?
— Serve para muito... A gente defende os interesses da terra. É sempre uma força...
— Agora é força... No tempo do Sr. Augusto Ferro não havia jornal, mas esta terra 
conseguia tudo o que queria. E ele não tinha mais que 2° grau. Vocês aprendem hoje 
tanta coisa, e no cabo não servem para nada. Eles não falavam tanto, davam uma 
saltada em Lisboa e arranjavam as coisas lá na fonte...
— Havia dinheiro então. Hoje ninguém poderia fazer o mesmo.
— Isto é verdade, muitas vezes penso que futuro vocês poderão ter… […]
— Oh rapazes, para quê tanto escrever? Não vale a pena, vocês não melhoram a 
situação desta terra. Dali a dez anos não haverá gente aqui… […]     (excerto do capítulo 10)

Parte III - As águas

O meu primeiro contacto com a minha gente foi quási doloroso. Apesar da alegria que 
no fundo de mim havia em reencontrar os lugares e as pessoas que haviam formado o 
meu mundo de criança, ainda tão próximo, era quási um estranho que Mamãe e 
Mamãe-Velha recebiam na nossa casinha do Caleijão. Eu já não tinha mais o mesmo 
sentido para a frase que a minha avó constantemente repetia:
— Esta casa foi feita com dinheiro ganho de-riba da água do mar...
Por que não sentiria eu ainda o frémito de entusiasmo heróico que me possuía quando 
Mamãe-Velha recordava a figura do marido morto tão novo? Lá estava sempre no 
mesmo lugar da parede, a gravura da pesca da baleia, diante da qual eu sonhara tanta 
vez. Por que me haviam dado alguma instrução, por que me haviam feito viver a 
experiência de S. Vicente, em que o arquipélago desemboca com as suas ilusões, 
imediatamente seguidas de desencantamento? Para quê? A revolta surda que eu senti 
contra aqueles que me puseram na prenda, para fazerem de mim homem grande, 
homem de capacidade...
— Este menino está diferente — dizia constantemente Mamãe-Velha. […]
Senti cruelmente a falta dos meus companheiros do Grémio. Queria era ter ali comigo 
Andrézinho levantando teses sobre a situação humana da minha ilha. Sorria-me ao vê-lo 
reagindo perante o caso de S. Nicolau, com seu gesto de cortar o ar com a mão direita.
— Nós somos pássaros engaiolados. E o pior é que a porta da gaiola anda sempre 
aberta, e contudo não podemos sair dela…                                           (excerto do capítulo 1)

O ano agrícola começou com boa cara. Com a chuva geral logo em princípio de Agosto, 
toda a ilha foi semeada. Em nossa casa foi a azáfama de sempre, que bem conheci nos dias 
da minha infância. Tantos litros de milho de semente para este, tantos para aqueloutro. 
Mamãe recomendava sempre aos meeiros que semeassem todo o milho, não cedessem à 
guloseira de aproveitar parte dele para a comida. Pitra passava todo o dia fora, fiscalizando 
o trabalho nas hortas que cultivávamos directamente. Ele continuava sendo o homem da 
casa. Eu era um verbo encher no meio de toda aquela actividade que se agitava à minha 
volta. A prenda que tinha na cabeça imunizava-me contra o trabalho agrícola. Enxada não é
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para gente aprendida. Eu era da categoria de Cabeça-de-Gato-Totonha, que só servia 
para a guarda dos corvos. Bem queria fazer qualquer coisa, mostrar que era homem 
como qualquer um. Também não contavam comigo em casa para uma ajuda nos 
trabalhos. Chiquinho, com a prenda que tinha, estava marcado para um lugar público. 
Enxada era para os outros, que tinham ficado bestas, apenas lendo e escrevendo, sem 
tanta coisa na cabeça como eu. A alegria animal que eu sentia vendo chuva 
chovendo não compensava as alfinetadas que a certeza da minha inutilidade dava 
ao meu orgulho. […]
Exercíamos uma espécie de pequena realeza no Caleijão. No meio da pobreza geral, a 
nossa pobreza menos rapada dava-nos fama de apolentados. Não era preciso muito 
para mantermos o título: bastava que não nos faltasse a farinha-de-pau no barril, leios 
de milho nas cantreiras, e que da América recebêssemos de quando em quando alguns 
dólares enviados por Papai.
Como a chuva começou a escassear em Setembro, depois de Nossa Senhora da Lapa, 
e o dinheiro americano chegava cada vez menos, os comerciantes não davam prazo. 
Nenhum negociante tinha coragem de emprestar tantas quartas de milho para receber 
redobrado nas novidades. Era cheque sacado sobre desgraça certa, visto o ar do 
tempo. A alguns íamos socorrendo como nos era possível. Sempre com as 
descomposturas de Mamãe-Velha. Mas também, já a conheciam. […] Pouco tardava 
para a minha avó esquecer a zanga e continuar no conserto da roupa, com a sua 
dedada firme que os anos respeitavam sempre.
Pitra Marguida trazia as piores notícias das hortas. Milho murchando, com as folhas 
enroladas, como cebola. Os gafanhotos começavam a aparecer. Já seria altura da 
monda, mas até ela vinha escassa e morrinhenta. Contudo, ninguém largava as hortas. 
Todas as tardes era certa a passagem de gente que morava da Horta Nova para baixo, 
vinda do trabalho do dia. […] Ainda havia esperança. Novecentos e dezoito tinha sido a 
mesma coisa: carestia até meados de Setembro e depois chuva compassada que 
garantiu o ano. […]
Titio deu as piores notícias do ano agrícola no sul. A nossa horta na Covoadinha, nem 
pensar em palha, sequer.
Perguntou-me quais eram os meus planos para a vida. Não soube que responder-lhe. A 
única abertura à minha frente era ser professor de posto-de-ensino. […] Eu tinha metido 
os meus documentos para concurso. Mamãe acalentava aquela ambição. Óptimo se eu 
conseguisse ser colocado no Caleijão. Seria muito bonito um filho da ribeira dando 
lições na Casa-de-Aula. […]
Meu tio recebeu sem entusiasmo a notícia de eu haver concorrido para professor de 
posto.
— Para um rapaz como tu, na flor da idade, quási um suicídio.
— Se não gostar, largo, não tenha dúvidas...
— Não largas tal. Habituas-te a receber a folha no fim do mês e não pensas em mais 
nada. Assim hás-de passar anos e anos. Aturas maçadas de toda a casta, para 
receberes por mês uma ninharia...
— Mas não hei-de ficar às sopas da minha gente, sem fazer nada…
Meu tio arrebatadamente:
— Larga tudo isto! Vai para a Guiné, para Angola, para o Brasil, para o diabo! Mas não 
fiques aqui... Só conseguirás cair no grogue… Esta vida é como clorofórmio. Ao cabo, 
todas as tuas aspirações se dissolvem. E o grogue espera-te... Olha para mim…
Aguardente e mães-de-filhos. Não há mais nada que fazer, em que pensar, é claro que 
Joca tem de beber grogue e fazer filhos.
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Titio era assim tão lúcido, na falta de piedade com que se julgava a si mesmo. Disse-me 
novamente da pena que tinha de não haver feito como Papai. Partir para a América 
trabalhar nas fábricas de algodão. Nos bargers ou nos light-ships. Seria um animal de 
carga nas suas obras de trabalho. Black portuguese para todo o serviço. Mas tinha todo 
um mundo trepidante à sua volta. Livros, nas bibliotecas, para ler. Conferências para 
escutar. Imagens para absorver. Nada o impediria de matar a sua sede de saber e 
aperfeiçoar-se. O anónimo espectador da vida americana disciplinaria todo aquele 
mundo. E agora estava reduzido a viver entre montanhas. Hortas nuas, sem molha de 
chuva, e invadidas por gafanhotos.
— Filhos de quarenta pais, vestidos de fraque...
Perguntei-lhe por que não tentava emigrar. Ainda não estava velho. Quarenta e poucos 
anos ainda tinham largas reservas de vitalidade. Muitos haviam emigrado mais velhos.
— Já estou cozinhado. E com este seminário de meninos atrás de mim...
Nesse mesmo dia, boquinha da noite, titio apanhou uma bebedeira mestra. Manuel Cais 
e nhô Roberto Tomásia foram levá-lo à casa. […] Mamãe, segurando a xícara de café 
forte, sustinha as lágrimas.
Meu Deus, se eu teria de virar como tio Joca!                                       (excerto do capítulo 8)

Era seca, nua, devastadora como nas crises mais terríveis de que rezava a crónica da 
minha ilha. Desaparecidas, todas as esperanças, enganadas, as promessas de chuva. 
De todas as ribeiras a notícia que vinha era a mesma. Não se colheria um grão de 
milho, e dos feijoeiros nem falar, que a lestada de Novembro crestara tudo.
No meu degredo do Morro Braz eu ia tomando o pulso à crise pela diminuição 
progressiva da frequência do posto. […]
Todas as manhãs era com a apreensão de chefe de patrulha de regresso do combate 
que eu fazia a chamada. E raro era o dia em que não faltava um dos meus soldados.
— Manuel João!
— Não está...
— Cândido Almeida!
— Não veio...
— José Joaquim!
— Está muito mal, professor...
Constantemente passava pela minha porta gente que fugia dos povoados de Norte-a-
Baixo, em direcção à Vila. Era um cortejo lamentável de homens, mulheres, crianças. Os 
animais domésticos faziam também parte do êxodo para outras regiões mais habitadas. 
Nelas, ao menos, havia a consolança de um olhar de cristão no meio do drama 
lancinante. Os meninos, com as barrigas inchadas sobre as pernas magras. E vinha 
tudo, o pote de barro, a cama de finca-pé, as esteiras. A vaquinha magra e as cabras 
do pé-de-porta não abandonavam os donos em tal provação. Os cachorros de língua 
fora, farejando restos de osso para enganarem a fome. […]
De cada vez que ia ao Caleijão, era como se fosse uma terra estranha que eu visitava. A 
seca tinha modificado tudo. Desaparecidas, as reuniões na Água-do-Canal, mortas, as 
conversas alegres no desamparo do crepúsculo. Só nhô Roberto Tomásia não faltava 
nunca, mas tinha fugido, acossado por todos os ventos da desgraça, o riso largo que lhe 
descascava os dentes plantados em gengivas vermelhas como goiaba madura. E o 
crepúsculo se desdobrava num manto tenuíssimo que envolvia tudo, homens e coisas, 
no mesmo abraço sereno de paz. A natureza desconhecia os dramas que remordiam 
o coração da criatura. Lela Bento morto no caminho da Caldeira, quando ia à procura de 
batata conteira para enganar a fome dos meninos. Uma doida, que tinha um filho, deu do 
sangue do seu peito, em que o leite estancou, ao mocinho morto. Depois atirou-o do
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alto da Combota, sobre o empedrado da fonte, e ali ficou por noites com a sua cantiga 
aziaga, ninando o sono do filho. As hortas, vermelhas, sem vestígio de planta. Foi com 
uma melancolia de general vencido que visitei o meu pedacinho em frente da casa, que 
Papai me distribuíra, tamanhinho, para adquirir experiência agrícola à custa do meu 
braço.
Eu nunca tinha visto aquilo. Era novo para mim esse espectáculo da vida que foge 
imperceptivelmente dos homens e das coisas. Os lunaristas explicavam a fatalidade 
cíclica da seca. De vinte em vinte anos era aquela falsia completa da chuva, 
desamparando as ilhas para outras paragens no meio do mar. Eu estava habituado à 
face serena da vida rotineira da minha ilha. Até agora, tudo me parecia impregnado de 
imobilidade. Veria até o fim da vida as mesmas caras, a mesma mediania, a mesma 
resignação perante o Destino que Deus governou lá do alto. A insuficiência de outros 
anos não me tinha preparado para aquela batalha cruel e total. […]
Os meses iam passando e com eles todas as esperanças da pobreza. Agora era a 
doença que minava as alimárias. Das nossas vinte cabeças de vaca nem uma se 
salvou. Bem Pitra cuidara delas no nosso tapado de pastagens do Campo, ainda forrado 
de soca velha. Uma a uma, todas foram caindo. […]
Para cúmulo, apareceram os gafanhotos. Os restos de palha verde iam sendo 
devorados pelas suas mandíbulas implacáveis. E uma cor única dominava tudo, o 
cinzento. O sol peneirava uma claridade baça através da cortina encinzeirada da 
mormaça. […]
Das ilhas chegavam notícias alarmantes. Por toda a parte, a seca estendera as suas 
garras insaciáveis. Em S. Tiago, a Praia enchera-se literalmente de gente fugida do 
interior. E por onde se andasse eram famintos dormindo ao relento, no Monte Tagarro, 
na Praça dos Governadores, na ponte da Alfândega.
Andrézinho mandou ao Ministro das Colónias, em nome do Grémio, um telegrama 
pedindo socorros urgentes. E lançou em S. Vicente a ideia do que ele chamou “imposto 
sobre o cocktail”. Cada qual pusesse em caixas que se colocariam pela cidade nos 
postos de luz eléctrica o valor do cocktail que tomaria, e de que era dever imperativo 
privar-se em tal conjuntura, para auxílio dos famintos das ilhas. Era bem de Andrézinho 
esse teste das possibilidades de civismo dos mindelenses.
A minha escola no Morro Braz morreu de inanição. Os alunos foram desaparecendo um 
a um. O pão do espírito cedeu à necessidade mais imediata e absorvente da cachupa 
do corpo. Conheci uma época inteira de absoluta ociosidade no Caleijão. A minha vida 
era um navio desamparado, sem velas e sem norte, no meio da tormenta que batia a 
minha terra.                                                                                           (excerto do capítulo 13)

Houve um grande levante no S. João. Dos lados da Ribeira da Caixa vem grande 
vozearia. Destacam-se os gritos agudos das mulheres. De repente, rompe uma guisa 
alta. Acorre gente das bocanas das travessas, a saber quem morreu. A guisa desce a 
ladeira. Há desespero no choro. A gente de baixo começa também um resmungo de 
guisa.
— O que é? Quem morreu?
Desemboca de uma travessa uma mulher a chorar alto. Ela abana um lenço. Na guisa 
que desce da ladeira alguém chora constantemente:
— Ah, meu irmãozinho!
A mulher passa pelos que vieram dar fé e lança:
— Oh Deus! E a sua fome... Falta é que está obrigando...
Um cavalheiro de gravata deteve-a a inquirir:
— E Lela que foi apanhar farinha em loja de gente, polícia pegou-o e agora está 
dando pranchada...
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Ouvem-se apitos. O povo chega ao largo. Vem no meio, aguentado por dois homens, 
um rapaz de rosto ensanguentado. A camisa rasgada deixa ver o peito, em que 
escorrem fios de sangue.
O povo parou. Uma mulher arrancou pedras da paredinha do largo e dá ao seu homem:
— Toma. Se és filho-macho mostra agora!
O homem joga as pedras no chão. A mulher insiste:
— Eu já disse, se é para morrer de fome, morrer de tiro… […]
Aparece Chico Zepa com o seu passo coxeante. Soube do que se passava, e vinha 
brigar. Quando o viram aproximar-se foi uma grita de todo o mundo:
— Chico Zepa é que é filho-macho de verdade…
Chico, mostra estes vacões que não foste criado a abóbora...
Os homens ganharam mais coragem. Um velha subiu num banco e gritou:
— Gente, vamos para baixo gritar fome pelas ruas! Vamos, nada nos pode acontecer 
porque o povo é um pássaro que não tem onde dar tiro... Quem sabe onde é a cabeça, 
o coração, a barriga do povo?
Chico Zepa tomou a cabeça e deu governo ao levante. Desceram o S. João. À frente 
iam dois garotos com duas bandeiras negras. Eram blusas de mulheres presas com 
linha de barbante em dois paus de cana-de-carriço. Os garotos gritavam: “Fome!”. E de 
trás o povo respondia:
— Fome! Misericórdia!
Quando desembocaram no Cutelo apareceu o Administrador empunhando arma-de-
fogo:
— O que é que vocês querem?
Chico Zepa adiantou-se:
— Povo tem fome, Sr. Administrador! […]
Chico Zepa subiu na parede do Cutelo e gritou ao povo:
— Gente, vamos governar a nossa vida, porque ouvidos de filho-de-parida não 
nos querem ouvir gritando fome!
O povo investiu. As portas da loja que ficava em frente foram arrombadas. Espalharam 
no meio do chão um saco grande de milho. As mulheres foram pondo o milho na 
regaçada dos aventais, de mistura com as pedras.
Mas os homens foram ficando atrás. Um velho levantou os braços, com as mãos 
abertas, e os dedos apertados uns contra os outros:
— Vocês sirvam-me de testemunha que não tenho nem um grão de milho entre os 
dedos!
Outro batia na boca e fazia cruzes, livrando do pecado de soberba:
— Honra vale mais que barriga cheia!
Um rapaz moço gritou-lhe:
— Vida vivida vale mais que honra!
Uma mulher protestava:
— Tenho meninos em casa que estão chorando fome. Se é para morrer de fome, morrer 
de tiro, e a minha cara continua honrada...
A pouco e pouco todos se foram retirando. Chico Zepa ficou lamentando:
— Pobre é como filho de gafanhoto. Nasce com as asas verdes, mas depois vira 
cinzento, cor de nada... Pobreza é escarrador de todo o mundo...
E ele foi para o Caleijão contar à mãe que o povo tinha sentido cãibras nas pernas.
Nos seus olhos e no cansaço do corpo sem sono havia a tristeza do general que perdeu 
uma batalha.                                                                                         (excerto do capítulo 17)
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3. Interpretação e análise dos excertos da obra
• Identificação das temáticas inerentes a cada excerto
• Exploração do sentido das frases (a negrito)
• Exploração dos recursos estilísticos (sublinhado)
• Relação com a época da literatura cabo-verdiana em que a obra foi produzida (período 

Claridoso)
• Influência (ou não) do movimento de Negritude e do ideal de Pan-africanismo

4. Produção escrita

• Imagine o que terá acontecido a Chiquinho depois de embarcar para a América (HEI)

5. Actualidade

• Fazer uma pesquisa sobre o novo Presidente dos Estados Unidos da América e sobre 
os decretos que assinou desde que tomou posse (HEI)

• Relacionar esses decretos com a noção de interculturalidade (abordada em TT)

Deixei Mamãe-Velha e as suas evocações e fui direito à casa do morto, Ia-me chegando 
aos ouvidos a guisa das mulheres.
O velho tinha estado de cama. Andava ultimamente muito fraco, de cara chupada, olhos 
esgazeados. Girava, dava suas voltas, mas as pernas não podiam aguentar qualquer 
caminhada de coisa nenhuma. E então sentava-se nas paredes dos caminhos, a ganhar 
forças.
Uma angústia profunda tomava conta de mim. Nhô Chic’Ana morreu de fome. Senti 
vontade de gritar, para que todos ouvissem. Nhô Chic’Ana morreu de fome. À direita, 
à esquerda, a vista era a mesma. As mesmas hortas, nuas no seu chão de barro e 
comidas pelos gafanhotos. […]
Nhô Chic’Ana estava todo mirrado, seu corpo magro a perfurar de ossos a manta que o 
cobria. O meu velho amigo morreu de fome. Encostei-me à cama, a cabeça tomada nas 
mãos angustiadas. Os meus dias de infância povoados da presença de nhô Chic’Ana. 
[…]
Tudo seco. Secas as bananeiras. Secos os plenos de cana. Só os coqueiros erguiam o 
corpo esguio, com o cocuruto à espreita do mar, a uivar na boca da ribeira. Mais para 
diante, enviuzando um pouco para a direita, eram as planícies famintas do Norte-a-
Baixo. A fome era lá mais rapada, mais crã.                                         (excerto do capítulo 18)

O mar também era o meu caminho. Papai, com as notícias que lhe iam chegando, 
perguntou-me se eu queria ir para América. Tio Joca apoiou imediatamente. Mamãe 
lamentou o destino que me obrigava a largar a minha terra. Mas também, ela não queria 
que eu ficasse pasmando pelo Caleijão, como gente sem eira nem beira.
Tio Joca convenceu-me:
— Não hás-de querer acabar a tua vida entre estas rochas, vendendo açúcar e petróleo 
numa tasquinha…                                                                                 (excerto do capítulo 19)
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título do conto 
2. Leitura do conto “Filosofia de Elevador” (extraído da obra A Educação 

Sentimental dos Pássaros de José Eduardo Agualusa)

Filosofia de Elevador

Quase ninguém repara em mim. As pessoas não me veem. Sopram na minha direção, 
“quinto piso”, “décimo quarto”, e logo me esquecem. A invisibilidade é uma questão de prática, 
como engolir espadas. Não falo em engolir espadas por acaso, amigo. Sei do que falo. Antes de 
ser ascensorista trabalhei quarenta e cinco anos num circo. Aprendi a engolir espadas, fogo, 
cacos de vidro, escorpiões, inclusive arame farpado. Com a prática um homem consegue 
engolir qualquer coisa. Estava a preparar-se para inovar o número, seria o primeiro artista a 
engolir armas de fogo e explosivos, granadas, cartuchos de dinamite, pistolas, talvez 
metralhadoras, quando me comecei a sentir mal, muito mal, fortes dores no epigastro, violentas 
náuseas, e descobri que tinha uma úlcera no estômago. Abandonei o circo.

Foi o Bravo Hugo, o domador de leões, quem me conseguiu este emprego. Ao princípio 
custou-me um pouco. Bem vê, habituara-me à errância, quero dizer, nós, o povo de circo, somos 
meio ciganos, multívagos, como gostava de dizer o Assombroso Mandrake, o mágico, um dia 
estamos numa grande cidade, numa metrópole poderosa e agitada, e no dia seguinte em lugar 
nenhum. Eu nasci no circo. A minha mãe era contorcionista, Emília, a Prodigiosa Mulher-Cobra. O 
meu pai, o Alegre Narizinho, o palhaço pobre. Quando eu tinha nove anos, o Alegre Narizinho 
fugiu com o Admirável Jean-Pierre, o funâmbulo, arrastado por um amor louco, do qual 
ninguém suspeitava, e a mamã nunca mais recuperou. Emilia emagreceu muito. Passava os 
dias torcendo-se e contorcendo-se, a exercitar novas posições. Enredava-se em si mesma a um 
ponto tal que depois não conseguia desenrolar-se sozinha, e precisava eu de a ajudar, e muitas 
vezes me desesperei, e me vi tentado a cortar, com uma tesoura de poda, ali um joelho, acolá um 
cotovelo, para, enfim, a endireitar. Endireitava-se, mas já mal se sustentava em pé. Há alguns 
anos levei-a a uma clínica. Fizeram-lhe uma série de radiografias. O médico chamou-me à parte. 
Mostrou-me uma das chapas:

- Está a ver?
Rodei a chapa nas mãos, inquieto:
- Não, senhor doutor, não vejo nada!
- Precisamente - retorquiu o médico. - Não há nada para ver. A sua mãe já nem ossos tem. 

Nem um para amostra. Um único. Foram-se, dissolveram-se. Trata-se de um caso extremo de 
osteoporose.

Compreende? Osteoporose. E a gente a chamar-lhe talento.
Quanto ao meu pai, voltei a vê-lo, decorridos muitos anos, num circo miserável, em 

Afogados da Ingazeira, no Nordeste do Brasil. Àquela altura ele já perdera o Narizinho e todos o 
conheciam apenas por O Palhaço. Todos neste caso eram muito poucos. A qualidade de um circo 
mede-se pela extensão e brilho dos nomes dos respetivos artistas. O último circo do meu pai 
contava apenas com um palhaço, ele mesmo, e com um funâmbulo, o Pierre. O meu pai 
apresentava-se ainda na pele e osso de Ulio, o homem-mais-magro-do-mundo, um número 
novo, que me impressionou pela autenticidade. Pierre, por seu lado, desdobrava-se em dois 
outros personagens: Tarzão, domador de camaleões, e Bruna, dançarina de sapateado. Trocar os 
leões pelos camaleões pareceu-me uma opção arrojada e inteligente, sobretudo por diminuir em 
muito os custos com a alimentação e o transporte dos animais. Infelizmente não parece haver 
público interessado em assistir a um espectáculo de camaleões, ao menos em Afogados da 
Ingazeira. As pessoas acham mais emocionante ver um homem enfiar a cabeça dentro da boca 
de um leão, do que enfiar na boca a cabeça de um camaleão. Eu, que me habituei a enfiar pela 
boca todo o tipo de objetos perigosos, não penso assim.

�1



Literaturas Africanas II AM
A minha primeira ocupação, ainda criança, foi lavar os elefantes. Tarefa árdua, sobretudo 

porque os nossos, e eram três, já tinham todos mais de meio século, e rugas tão profundas que as 
escovas se perdiam nelas. Depois passei a assistente do Infalível Barba Ruiva, o atirador de 
facas, até ao dia em que fiquei sem a orelha direita. Engolir espadas pareceu-me menos 
arriscado. Foi o Assombroso Mandrake quem me ensinou o ofício e me deu o nome artístico - o 
Incrível Aladino.

O Assombroso Mandrake, coitado, desapareceu em plena actuação. Entrou para uma caixa, 
montado no Raríssimo Tigre Branco, e nunca mais o vimos. Nem a ele nem ao tigre. Você não 
imagina o trabalho que dava pintar aquele tigre. Pensámos primeiro num Elefante Branco, mas 
não havia verba para as tintas. Eram duas caixas. Eles entravam numa e reapareciam na outra. 
Dessa vez a Belíssima Pocahontas abriu a primeira e nada. Abriu a segunda e nada. Nem 
Raríssimo Tigre Branco, nem Assombroso Mandrake. Desapareceram para sempre. Uma noite 
sonhei com eles. O Assombroso Mandrake montado no Raríssimo Tigre Branco, navegando 
através das estrelas. O Assombroso Mandrake voltou-se para mim, sorriu, ele era senhor de um 
sorriso radioso, e disse-me:

- As estrelas são o derradeiro caminho dos multívagos. 
Este elevador é agora o meu mundo. Ao menos continuo em movimento. Não paro nunca. 

Sou um multívago vertical. Corrigi o nome para Ascêncio, o qual, atendendo à função, me parece 
mais adequado do que Aladino, o Incrível. Por vezes, quando estou mais pessimista, ocorre-
me mudar para Descêncio, mas a minha amargura, graças a Deus, é sombra que logo se 
vai.

A invisibilidade tem vantagens. Ouço muitas conversas. Vejo estranhas coisas. Vou 
chegando à conclusão de que o mundo, lá fora, não é muito diferente de um circo. Há 
palhaços ricos e palhaços pobres. Domadores de feras, estalando chicotes contra tigres 
vegetarianos, que rugem em playback para assustar a turba, e são tão medrosos que até 
uma barata os assusta. Há os equilibristas e os contorcionistas. Os que vivem no muro e 
os que nunca tiveram coluna vertebral. Há os que fazem surgir coelhos de dentro de 
cartolas, e os que desaparecem com os coelhos e as cartolas, e todo o dinheiro dos justos. 

O circo é o mundo condensado. Como o leite condensado, compreende?, meio artificial, 
mas muito mais doce. A gente aprende a rir. Aprende a rir para combater a dor.

Agualusa, J. E. (2011). “Filosofia de Elevador”. In A Educação Sentimental dos 
Pássaros (onze contos sobre anjos, demónios, e outras pessoas quase normais) 
(pp. 73-79). Maputo: Texto Editores. 

3. Interpretação e análise do conto
• Identificação das temáticas presentes no conto
• Exploração do sentido de algumas frases (a negrito)
• Exploração de alguns recursos estilísticos (sublinhado)
• Referências a aspectos culturais
• Opinião pessoal sobre o conto
• Aspectos em comum e divergentes entre as profissões referidas no conto e a sua 

futura profissão

4. Expressão escrita
• Prepara em grupo (até 4 elementos) uma listagem dos deveres do professor 

intercultural, ou seja, o que poderá e deverá fazer nas suas (futuras) aulas para 
implementar os princípios da educação intercultural (HEI) - apresentação (HC)
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GUIÃO DE LEITURA

1. Exploração do título da obra 
2. Leitura de excertos da obra Um Estranho em Goa de José Eduardo Agualusa

Um Estranho em Goa

Uma vez uma jovem jornalista quis saber porque é que eu escrevia. Os jornalistas 
menos experientes costumam perguntar isto a quem escreve, para ganhar tempo, 
enquanto pensam no que vão perguntar em seguida. Há quem assuma, com ar trágico, 
que a literatura é um destino: "Escrevo para não morrer." Outros fingem desvalorizar o 
próprio ofício: "Escrevo porque não sei dançar." Finalmente existem aqueles, raros, que 
preferem dizer a verdade: "Escrevo para que gostem de mim." (o português José Riço 
Direitinho) ou "Escrevo porque não tenho olhos verdes." (o brasileiro Lúcio Cardoso). 
Podia ter respondido alguma coisa deste gênero, mas decidi pensar um pouco, como se a 
pergunta fosse séria, e para minha própria surpresa encontrei um bom motivo: "Escrevo 
porque quero saber o fim." Começo uma história e depois continuo a escrever porque 
tenho de saber como termina. Foi também por isso que fiz esta viagem. Vim à procura de 
uma personagem. Quero saber como termina a história dela. (p. 18)

Costumo insinuar, quando a propósito de outras histórias me fazem idêntica 
pergunta, que já não sei onde ficou a verdade — embora me recorde perfeitamente de ter 
inventado tudo do princípio ao fim. Naquele caso fiz o contrário. «Tretas», menti, «pura 
ficção». Disse isto porque queria encontrá-lo. Inventei um nome para ele, ou nem isso, 
dei-lhe o nome de outro homem.

No meu conto, Plácido Domingo, um velho de pele dourada, seco, gestos 
demorados, a fala antiga e cerimoniosa de um cavalheiro do século XIX, vive em 
Corumbá, pequena cidade nas margens do rio Paraguai, junto à fronteira com a Bolívia. 
Nessa altura, é claro, eu já sabia que Plácido Domingo se havia escondido em Goa. (p. 19)

*
Plácido Domingo, a minha personagem, esconde, debaixo do grande sol de 

Corumbá, sob a mansidão de um quotidiano sempre igual, um antigo segredo. Na cidade 
ninguém sabe de onde ele veio. Chegou há vinte anos num vapor cansado, alugou um 
quarto no Hotel Paraíso, e por ali ficou. Uma vez por semana Plácido Domingo cruza a 
fronteira e vai até Puerto Suarez. Encontraram-no uma vez remexendo velhos trastes 
cobertos de poeira, num sombrio barraco de bugres, e foi quanto bastou para que 
dissessem que se dedicava a comprar e a vender as famosas cabeças reduzidas dos 
jívaros. Insinuaram-se até coisas piores. Sentado na sua cadeira, Plácido Domingo 
espera que o índio lhe traga, como todas as tardes, o caldo de piranha. Leva devagar a 
colher à boca e deixa que o calor lhe dilate o peito. Revigorado, abraça-se à bengala e 
fica ali, a olhar o rio, à espera de que a noite se deite por inteiro, como uma manta de 
estrelas, sobre os sobrados tristes, a imensa planície inundada, a áspera gritaria dos 
pássaros. Foi naquele café, precisamente àquela hora, que eu o encontrei. (p. 20)

*
Logo que o vi soube que era ele. Trouxera comigo velhas fotografias. Numa delas 

Plácido Domingo estava vestido de camuflado e estudava um mapa. Era um homem 
bonito, alto e sólido, de bigode e pêra ao estilo da época — todos os homens queriam 
ficar parecidos com Lenine. Numa outra fotografia aparecia encostado a um jipe, 
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sorrindo, rodeado por jovens guerrilheiros. Havia ainda uma imagem preciosa: Plácido 
Domingo, com uma metralhadora a tiracolo, ao lado de Agostinho Neto e de Mário 
Pinto de Andrade. (pp. 20-21)

*
A primeira pergunta, na verdade, é que me fizera percorrer aquela distância toda:
— O senhor saiu de Angola em 1975 e não regressou. O que aconteceu? (p. 22)

*
Plácido Domingo estava à espera de que eu lhe perguntasse aquilo. Acho que 

esperara vinte anos:
— Muito provavelmente você vai-se arrepender de me ter feito essa pergunta...
Em 1975 toda a gente acreditava que ele seria nomeado ministro da Defesa. Porém, 

poucas semanas antes da independência, Agostinho Neto enviou-o a Cuba, numa missão 
secreta, e nunca mais ninguém o viu. Disseram que a FNLA o atraíra para uma armadilha. 
Disseram que se zangara com Fidel Castro. Disseram que havia fugido com uma fortuna 
em diamantes. Disseram que morrera em Havana de um ataque cardíaco.

— Disseram muita coisa acerca de mim — concordou Plácido Domingo —, e 
nem se aproximaram da verdade.

Calou-se e eu pensei que ele não me iria responder. Mas respondeu:
— Trabalhei sempre para os portugueses. Fui agente da Polícia de Informação e 

Defesa do Estado, a PIDE. Quando desviei o avião para Brazavile levava como missão 
infiltrar-me nas estruturas do MPLA, e foi isso que fiz.

Compreendi que me teria contado toda a história ainda que eu não lhe fizesse 
nenhuma pergunta. Ele precisava de contar aquilo a alguém para que a sua vida 
parecesse ter sentido.

— A revolução apanhou-nos de surpresa. Num dia tínhamos o terrorismo quase 
controlado e no dia seguinte os terroristas estavam no poder. (p. 23)

*
Num dia possuía uma pátria, uma missão, era um soldado e cumpria ordens. No dia 

seguinte Portugal, aquele Portugal que era a minha pátria, já não existia, já não existia 
quem segurava os cordéis. Tudo isso deixara de existir e eu era realmente um terrorista 
pago por Moscovo. […]

Perguntei-lhe se mais alguém, em Angola, conhecia aquela história. Plácido 
Domingo olhou para mim como se eu fosse uma criança:

— Havia mais gente infiltrada no movimento, é claro, e dois ou três jovens em 
posições importantes. Esses ficaram ao lado dos comunistas e hoje, 
possivelmente, ocupam posições ainda mais importantes.

Entregou-me as fotografias:
— Fique com elas. Esse homem não sou eu. (p. 24)

*
Há por aqui, em Goa, muita gente como este meu hotel. Os últimos descendentes 

da velha aristocracia católica ostentam nomes igualmente improváveis, tão 
portugueses que nem em Portugal existem mais, e fazem-no com o orgulho 
melancólico de quem tudo teve e tudo viu ruir e desaparecer. O povo, no entanto, 
usa-os sem entendimento, corrompe-os alegremente, à semelhança de um pobre 
merceeiro que achasse na rua uma edição rara d’ Os Lusíadas e se servisse das suas 
páginas para rabiscar nas margens a contabilidade do dia. (p. 25)
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*
— Você fala português?
Sal riu-se:
— Bom dia...
O português dele, infelizmente, resume-se a isto. Um táxi com a bandeira do Futebol 

Clube do Porto é uma coisa que apenas esperava encontrar na cidade do Porto. Se fosse 
do Sporting ou do Benfica, clubes menos regionais, não estranharia tanto. Ontem, 
curiosamente, em conversa com o escritor Mário Cabral e Sá, soube que nos anos 
cinquenta se chegou a criar um Futebol Clube do Porto de Siolim: «Copiávamos tudo de 
Portugal.» — disse-me ele com amargurada ironia. O táxi de Sal também tem uma 
bandeira portuguesa, colada no vidro posterior, ao lado de outra da União Europeia. 
Finalmente — foi isso que me conquistou — Sal deu ao seu carro um belo nome, 
Princesa de Goa, e escreveu-o a tinta dourada em ambas as portas.

O meu motorista (há seis dias que ando com ele) odeia os hindus. «Se houver 
uma guerra na Índia entre mouros e hindus», confidencia-me, e dir-se-ia 
interessado em que isso aconteça, «nós, os católicos, vamos apoiar os 
mouros.»  (p. 26)

*
Podia responder-lhe que todos em Goa eram hindus antes das conversões em 

massa, e que essas conversões se conseguiram bastantes vezes pelo terror — mas não 
vale a pena. Tenho ao meu lado um guerreiro numa cruzada:

— Olhe bem para os deuses deles. Homens com cabeça de elefante, outros 
com cara de macaco, mulheres com seis braços, como as aranhas, é uma coleção 
de monstros! Não entendo como alguém pode adorar figuras assim. Agora olhe 
para a Nossa Senhora, tão linda, veja como a luz se desprende dela… (p. 27)

*
Perguntei-lhe de onde veio aquele nome, Sal, inédito para mim. Estaria à espera, 

na Índia, de encontrar alguém chamado, sei lá, Pimenta, Cravinho, até Açafrão, mas 
nunca Sal. A resposta deixou-me atordoado. Pedi-lhe para repetir e ele, dessa vez, disse-
me o nome completo. Torce-o, porém, tão cruelmente, que só quando o vi escrito o 
compreendi — Salazar Barata de Sousa. Perguntei-lhe se sabia quem foi Salazar. Sal 
olhou para mim ofendido:

— Um grande português.
Salazar! Prefiro chamar-lhe Sal, realmente, ou Sousa, Senhor Sousa fica-lhe bem. 

Se alguém lançar uma pedra, em qualquer lugar de Goa, é quase certo que vai acertar 
num porco, numa igreja ou num Sousa. Já me citaram este provérbio uma dúzia de vezes. 
O provérbio preferido dos goeses, contudo, é outro, mas infelizmente deixou de fazer 
sentido há pelo menos uns trezentos anos: «Quem foi a Goa não precisa de ir a 
Lisboa.» (p. 28)

*
O irlandês quer saber de onde sou. Angola, respondo, e no instante seguinte já 

estou arrependido. «Onde fica isso?» Digo-lhe que também não sei, talvez ninguém 
saiba, suspeito até que não fique em parte alguma, e ele ri-se gostosamente, com o corpo 
todo, como um africano, de tal forma que eu próprio me rio. Pergunta-me que língua falo. 
Português. «Ah, português!». E então diz, claramente, num português com carregado 
sotaque do Porto:

— Não me chateies, caralho!...
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É cozinheiro (ou foi cozinheiro) e trabalhou muito tempo, em Nova Iorque, com um 

chefe português. Explico-lhe o que significa a frase e estamos nisto, trocando gargalhadas 
e palavrões, como velhos comparsas, quando passa diante de nós uma jovem europeia, 
muito alta, muito ruiva, vestida com um sari. (p. 30)

*
Sal disse-me que é de Loutolim. Perguntei-lhe então se toda a família nascera nessa 

aldeia. «Não», respondeu impávido, «Eu nasci em Pangim.» Levei alguns minutos a 
perceber que em Goa quando se pergunta a alguém, «where are you from?», a 
pessoa não indica o lugar onde nasceu, e sim a aldeia de onde a família é originária. 
Se soubesse o apelido de Plácido Domingo seria fácil encontrá-lo. Infelizmente ignoro 
quase tudo sobre a família dele e nem sequer consegui apurar o seu nome de batismo. 
Em Angola toda a gente o conhece — ou conhecia — apenas pelo nome de guerra. 
Lídia do Carmo Ferreira disse-me que ele nasceu no Dondo, filho de um médico goês e 
de uma enfermeira angolana, «uma mulata de sangue azul». Por isso não me surpreendi 
quando, anos mais tarde, soube que o haviam visto em Goa. (p. 31)

*
Ela está hospedada no Hotel Mandovi. Ao fim de alguns minutos fiz a pergunta 

inevitável: «Where are you from?»
— Portugal.
Portugal? Alta, de ombros largos, rebelde cabeleira rubra, ela poderia ser 

escocesa, dinamarquesa, talvez alemã. Mas ninguém a imaginaria portuguesa. 
Tentei, sem sucesso, aliviar o ridículo da situação:

— Meu Deus, então porque estamos a falar estrangeiro?
Lili trabalha para uma conhecida instituição britânica, em Londres, como técnica de 

restauro e conservação de livros antigos, e veio a Goa procurar velhos missais. No 
caminho explicou-me a sua tese de licenciatura. Ela defende que as marcas deixadas 
num livro pelo seu manuseamento, ao longo dos séculos, fazem parte da história desse 
livro — eventualmente são essenciais para compreender essa história — e portanto não 
devem ser eliminadas. Por exemplo: «Um missal cujas páginas, referentes às leituras 
para defuntos, apresentem manchas intensas resultantes de manuseamento, leva-nos a 
pensar numa época, ou local, de elevada taxa de mortalidade.» (p. 34)

*
Pedro Dionísio Francisco Botelho Menezes de Sousa é o seu nome completo, mas 

ele não tem certeza se será o verdadeiro: “Antes a minha família chamava-se Kamat, 
que vem de uma palavra que significa agricultor, porque nessa época os nomes 
eram atribuídos consoante as profissões.” Pedro Dionísio diz “antes” como se 
dissesse “há três dias”. Este “antes”, no caso, são talvez quinhentos anos. Os olhos 
dele, de um verde-marinho, iluminam-se quando fala dos pássaros. Usa um bigode farto, 
com as pontas reviradas para cima, como um cavalheiro do século XIX - e cofia-o 
incessantemente. O meu amigo não acredita nem em Cristo nem em Krishna, mas em 
algo mais vago, mais vasto e mais remoto, muito anterior ao desembarque dos 
portugueses, anterior mesmo à invasão dos arianos. Diz-se pagão. A mim agradou-me a 
confidência:

— Somos dois. Já podemos formar uma Igreja.
Podíamos. Calcula-se que em Goa persistem perto de duzentas mil pessoas 

(próximas do catolicismo, umas, outras do hinduísmo) que não esqueceram por 
completo os antigos ritos dos Gavde, os primeiros habitantes da região, e que 
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cultuam ainda as forças da natureza. Vale a pena lembrar, a propósito, que a palavra 
pagão vem do latim paganu, aldeão.

— Lembro-me das velhas contadoras de histórias que, quando eu era criança, iam 
de casa em casa cantando ladainhas. Essas mulheres, a que nos chamávamos mães, 
tinham uma maneira especial de se vestir, com muitos colares ao redor do pescoço, 
imensos adornos. Falavam dos génios da floresta como se falassem de alguém da 
família, e usavam canções, ervas, raízes para tratar os enfermos. (pp. 42-43)

*
— O que faz aqui?
— Vou sendo esquecido. É só isso que quero. Eu movo-me no esquecimento dos 

homens.
Se tivesse dito isto com um sorriso de troça seria diferente. Mas estava muito sério. 

Ou melhor, mostrava o mesmo olhar impenetrável das máscaras txokwê penduradas na 
parede, atrás de si. Eu esperava que ele ficasse surpreendido ao ver as fotografias. 
Esperava até que não ficasse surpreendido (podem voltar às primeiras páginas e reler o 
conto). Não esperava aquilo. Estranhei, primeiro, vê-lo vestido com um traje indiano, 
camisa branca, larga, muito comprida, em algodão, e calças também brancas, do 
mesmo tecido. Nos pés, muito pequenos, quase femininos, sandálias de couro. Os 
católicos em Goa vestem-se à maneira ocidental. Mesmo as mulheres só em ocasiões 
de festa usam sari - o que é uma pena! Lili apresentou-me: “José, um amigo meu, 
angolano, em viagem pela Índia”, e eu estendi-lhe a mão.

— Angola! - murmurou o velho. - Também fui angolano. (p. 55)

*
Não falava comigo. Um homem muito negro, vestido como se fosse para um enterro, 

saiu da sombra e aproximou-se dele. As marcas da faca em ambas as frontes, 
escoriações rituais ainda vulgares entre alguns povos do norte de Angola, davam-
lhe um ar vagamente assustador. Sorriu ao ver a fotografia, e eu reparei que tinha 
os caninos aguçados, à maneira dos txokwês. Apesar disso era um riso simpático.

— Ah, sim! - Plácido Domingo voltou-se para mim. - Este é Elias. Acompanha-me há 
várias encarnações. Infelizmente não pode falar. Ou felizmente, não sei, talvez essa seja 
a sua maior virtude. Sabe qual era o nome dele na guerrilha? O Segredo. 

[…] — Quem lhe disse que eu trabalhava para os portugueses? (p. 56)

*
Cheguei ali convencido de que seria fácil antipatizar com ele. Afinal, é um 

traidor, um homem que arrastou para a morte pessoas válidas, idealistas, gente que 
seria útil a Angola. Plácido Domingo, porém tem um brilho nos olhos que me faz lembrar 
um velho amigo, Mário Pinto de Andrade; é a mesma inteligência amarga e trocista; 
inclusive uma idêntica agilidade para fugir às questões incómodas. Saí de Anjuna a 
simpatizar com ele.

— Talvez isto o choque - disse-me -, mas Angola deixou de me interessar. Está tão 
longe daqui que por vezes chego a duvidar que realmente exista ou tenha existido um 
país assim. Penso em Angola como você pensa, eu sei lá, no País das Maravilhas…

— Hoje sente-se indiano?
— Não, indiano não, mas às vezes sinto-me goês…
— E português?
— Isso já não sei. O que é um Português?
A pergunta apanhou-me desprevenido. Hesitei:
— Bem, antes de mais, suponho, um europeu…
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— Os Portugueses, europeus ?- Riu-se com mansidão.
— Nunca foram. Não o eram antes e não o são hoje. Quando conseguirem que 

Portugal se transforme sinceramente numa nação europeia, o país deixará de existir. 
Repare : os portugueses construíram a sua identidade por oposição à Europa, ao reino de 
Castela, e como estavam encurralados lançaram-se ao Mar e vieram ter aqui, fundaram o 
Brasil, colonizaram África. Ou seja, escolheram não ser europeus. (pp. 57-58)

*
O monumento ao Abade Faria, em Panguim, foi inaugurado em 1945. Representa o 

hipnotizador com os braços estendidos, as mãos hirtas, e uma mulher deitada no chão, 
aos seus pés, em pleno transe - aquilo a que em Angola se chama xinguilamento. 
Plácido Domingo contou-me que quando as tropas indianas entraram na cidade, em 1961, 
terminando com quinhentos anos de domínio português, o novo governador quis derrubar 
a estátua: “onde já se viu?!”, terá exclamado, “um padre a espancar uma mulher!”. E 
sinceramente, é o que parece. 

[…] ele conta que estando a passear por Panguim escutou de repente uma terrível 
gritaria.

— O que se passa? - perguntou alarmado ao guia. - Estão a matar um porco?
— Não é nada, senhor. Será algum cristão a espancar a mulher.
— Esse é um divertimento comum em Goa?
— Muito. 
[…] Essa deve ser uma das poucas coisas que mudou em Goa desde que Burton 

passou por aqui, há uns cento e cinquenta anos - ou talvez ele tenha exagerado. (pp. 
59-60)

*
Os cristãos horrorizam-se com os manipansos africanos, cravejados em 

pregos, mas prestam culto à imagem de um homem pregado numa cruz - Plácido 
Domingo dizia estas coisas, e ria-se, enquanto o seguíamos de salão em salão. 

[…]
Estava à espera de encontrar um homem com convicções de direita, católico, um 

nacionalista português, nostálgico e amargo, com o retrato de Salazar pendurado na 
parede, e descubro uma espécie de anarquista cético e bem-humorado. As coisas, é 
bem certo, nunca acontecem como as imaginamos. (p. 66)

*
Em Goa, nos tempos áureos da época colonial, a população dividia-se em 

reinois, portugueses de linhagem nobre; castiços, ou seja, descendentes diretos de 
portugueses; mestiços e mulatos, os luso-indianos e os luso-africanos; e, na base, 
os naturais - aos indianos convertidos dava-se o nome de canarins. Havia ainda os 
gentios: hindus e muçulmanos. Abaixo da base, enterrados para todo o sempre na 
lama vermelha, encontravam-se os escravos, quase todos de origem africana. 

[…]
Os velhos guerreiros que combateram contra os portugueses, os famosos freedom 

fighters, ou os jovens intelectuais nacionalistas […] Esquecem-se de dizer que além desta 
pigmentocracia, criada pela administração colonial, existia um outro sistema de divisão 
da sociedade, muito mais antigo, muitíssimo mais complexo, as castas, em vigor 
não apenas entre os hindus mas também em meio aos canarins. 

Quarenta anos depois da libertação persistem em Goa evidências de todas estas 
divisões. É possível inclusive, encontrar ainda os chamados descendentes, 
mestiços de origem portuguesa – ou portugueses nascidos na Índia, segundo a 
opinião dos próprios. Em Goa and the Blue Mountains, Richard Burton afirma que, à 
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data em que visitou o território, os mestiços constituíam grande parte da sociedade e 
podiam ser encontrados em todas as classes, do cozinheiro ao oficial do Governo. 

Provavelmente tal observação decorre de um equívoco comum a outros viajantes, o 
convencimento de que os indianos de nome português, a população católica, eram 
mestiços: “Creio ser difícil encontrar na Ásia raça mais feia e degradada”, escreveu ele 
com a sua habitual fúria racista: “os homens são intoleravelmente sujos e desagradáveis. 
(…) Demonstram enorme paixão pelo álcool e raramente bebem a não ser com o honesto 
propósito de se intoxicarem.” Ainda pior: “O seu carácter pode ser brevemente descrito 
como apaixonado e covarde, invejoso e vingativo, com mais vícios e menos virtudes do 
que os das duas raças das quais descendem.” 

O escritor Mário Cabral e Sá, um dos nomes mais importantes da literatura goesa, 
também não guarda boa recordação dos descendentes:

— Quando estávamos no Liceu era comum os mestiços maltratarem os nossos 
companheiros hindus. Tiravam-lhes os chapéus, mandavam-nos baixar as calças […] 
Havia portanto uma afinidade rácica entre católicos e hindus, contra os 
descendentes, que ultrapassava a religião. (pp. 69-70)

*
Em 1994, escutei na Cidade do Cabo, durante as primeiras eleições multirraciais na 

África do Sul, uma anedota que pretendia resumir a contribuição das diferentes 
etnias para a libertação da África do Sul: os brancos teorizaram a luta; os negros 
deram o corpo ao manifesto, na guerrilha e nas manifestações, e muitos morreram; os 
indianos contribuíram economicamente. E os mulatos, no fim, fizeram a festa. Em Goa, a 
festa, para os descendentes, terminou no dia 17 de dezembro de 1961, quando as tropas 
indianas entraram no território e arriaram a bandeira portuguesa.

— Chorei muito abraçada ao meu irmão, na altura em que vi a nossa bandeira a ser 
arriada. Aquilo doeu-me como se me estivessem a arrancar um braço. Não pode imaginar 
como aquilo me doeu.

Quem me contou isto foi uma senhora amável, Dona Marcelina Cabral, enquanto me 
estendia um pedaço de bolo, a tradicional bebinca. Havia lágrimas nos olhos dela. 

— Só não fui para Portugal, como fez a maior parte dos portugueses, porque o meu 
marido, funcionário público, seria provavelmente transferido para África, e eu tenho horror 
aos pretos. Veja bem, havia uma guerra em África, e eu estava com cinco filhos 
pequenos, então tive medo e disse ao meu marido que preferia ficar.

O marido, porém, não sobreviveu aos novos tempos.
— Ele bem tentou aprender inglês, coitado, mas burro velho não aprende línguas. 

Dizia good morning, e era tudo. Nunca mais foi promovido. Morreu de desgosto antes que 
isto chegasse ao que é hoje.

Dona Marcelina também não fala inglês, e do concanim só aquelas coisas do dia a 
dia - “o mínimo que preciso de saber para comunicar com os criados.” Pergunto-lhe se 
alguém a maltratou ou de alguma forma a incomodou depois da integração. Dona 
Marcelina nega:

— Não, isso não, graças a Deus! Ninguém pode dizer que fomos maltratados.
Fica algum tempo em silêncio. Lamenta que todos os seus amigos de infância se 

tenham ido embora. 
— Agora há tão pouca gente com quem falar português que por vezes quero 

usar uma palavra e já não me recordo. 
Conta-me que decidiu, há alguns anos, visitar a família em Portugal. Um dos 

funcionários, na fronteira, estranhou que uma senhora de pele tão clara, falando um 
português primoroso, lhe apresentasse um passaporte indiano:

— A senhora não é portuguesa?
Chorou:
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— Sou portuguesa, sim, meu filho, no coração sou portuguesa. Mas obrigam-

me a usar esta coisa.
A coisa era o passaporte. Os funcionários, conta ela, riram-se muito. Joaquim, 

o filho mais novo, assiste à conversa. É um sujeito alto, moreno, de cabelo lustroso. 
Percebe-se, ao contrário da mãe, que tem sangue indiano. Ele, como os quatro 
irmãos, nunca foi a Portugal. Mas também se sente português:

— Somos portugueses. Portugueses da Índia. Não temos nada a ver com essa 
gente. 

Os cinco rapazes casaram-se com indianas católicas. Dona Marcelina mostra-me as 
fotografias da família. As noras são muito bonitas. Nenhuma, porém, é mestiça. Pergunto-
lhe se preferia que os filhos tivessem casado com descendentes. Ela abana a cabeça 
rapidamente, da esquerda para a direita, a maneira indiana de dizer que sim. É um gesto 
contagioso. Eu próprio me surpreendo, por vezes, sacudindo a cabeça desse jeito. A 
minha pergunta deixa-a triste.

— Tive pouca sorte! Veja lá, cinco filhos, e nenhum conseguiu encontrar uma 
rapariga portuguesa…

Sugiro a Joaquim que passe algumas semanas em Portugal. Talvez em Lisboa 
descubra que é indiano. Ele olha para mim revoltado:

— Não, não! Como pode dizer isso? Seria mais fácil para mim viver em Lisboa do 
que em Bombaim. (pp. 71-73)

*
Contei a Plácido Domingo o meu encontro com os descendentes. 
— O senhor eu entenderia se me dissesse que não se sente indiano, mas eles, que 

nasceram aqui, que toda a vida viveram aqui, como se explica isso?
O velho riu-se:
— Sabe o que é um judeu? É alguém a quem lembram que é judeu. Provavelmente 

esses indivíduos não se sentem indianos porque todos insistem em lhes dizer que 
são portugueses.

Depois acrescentou uma coisa estranha:
— Na guerrilha, com alguma frequência, eu próprio me sentia um cuco.
— Um cuco?
— Sim, sabe, um estranho no ninho. Tenho a certeza de que ninguém suspeitava, e 

também não posso dizer que alguém em particular fosse responsável por isso, era um 
incómodo íntimo. Havia, é verdade, alguns problemas raciais no seio do movimento. 
Houve sempre. Mas a mim nunca ninguém me aborreceu. E no entanto, às vezes, sentia-
me alheio. Sentia que não pertencia àquele lugar, que não era de facto autenticamente 
angolano, sentia-me um logro.

Ansiava por ouvi-lo dizer algo parecido.
— Por isso se passou para o lado dos portugueses?
Plácido Domingo olhou para mim com um sorriso de troça. Sacudiu a cabeça e não 

respondeu. […]
— Estou a responder à sua pergunta. Não, eu não me passei para o lado dos 

portugueses, nunca fiz isso, mas descobri entretanto que para mim não havia um único 
lado. Sou um homem de todos os lados.

— Alguns dos seus antigos camaradas asseguram que muita gente morreu por sua 
causa. 

— É verdade, muita gente morreu por minha causa!
— Consegue viver com isso?
— Você acha que o leão deve preocupar-se com as gazelas que mata? Acha 

que seria um leão melhor caso se preocupasse? A mim parece-me, pelo contrário, 
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que seria um mau leão. A natureza dele é comer as gazelas. O destino das gazelas é 
deixarem-se comer pelos leões. (pp. 79-81)

*
Estava a ler Francisco Pyrard de Laval , o viajante, quando bateram à porta do meu 1

quarto. Fui abrir, ainda com o pensamento nas mulheres de Goa, nos tempos em que 
quem por aqui se tivesse passeado não precisava realmente de visitar o reino - e dei de 
caras com Jimmy. O meu amigo Jimmy Ferreira, do Bicho da Sede, o bar mais agitado da 
Praia de Bandolim. Jimmy tirou os óculos e entrou no quarto sem esperar que eu o 
convidasse.

— Posso? - Abriu o frigorífico, escolheu uma cerveja, um copo, e serviu-se. - Morre-
se de calor aqui.

Jimmy vinha misterioso:
— Vi-o sábado em Velha Goa.
Achei estranho que ele me visitasse em Panguim. Achei ainda mais estranho que 

me tivesse visto em Velha Goa. Ocorreu-me que talvez o tipo trabalhasse para os 
serviços secretos indianos. Ridículo, eu sei, mas o que querem?, chama-se a isto 
pensamento condicionado - se em Luanda um quase estranho bater à porta do meu 
quarto e for logo entrando, abrir o frigorífico e se servir de uma cerveja, tenho a certeza de 
que é um bufo. Os bufos estão sempre com sede e além disso não têm maneiras. (pp. 
85-86)

*
Estendi-me na cama, mesmo debaixo da ventoinha, e regressei ao Pyrard de Laval. 

Esta é a parte de que eu gosto mais:
“Uma das recriações dos portugueses em Goa é juntarem-se às suas portas, com 

cinco ou seis vizinhos assentados à sombra em belas cadeiras para praticarem; e estão 
todos em camisa e calções, com muitos escravos ao redor de si, dos quais uns abanam e 
lhes enxotam as moscas, outros coçam os pés e mais lugares do corpo, e catam bichos. 
Quando comem ou quando se levantam ou deitam, mandam vir também a sua música de 
escravos, assim machos como fêmeas, para os recrear. Enquanto comem têm escravos 
que os abanam, e enxotam as moscas de cima dos manjares, pois de contrário seria 
dificultoso não engolirem eles algumas.” (p. 87)

*
“Eles chamam a si próprios descendentes”, corrigiu-me Karmaxi quando lhe 

falei nisso, “nós chamamos-lhes mestiços”. Na época colonial, segundo o presidente 
da Associação dos Combatentes pela Liberdade de Goa, Damão e Diu, “esta gente era 
mais papista que o papa. Queriam ser mais portugueses que os portugueses. Monteiro 
matou muitas pessoas, algumas delas inocentes, que não tinham ligação alguma com os 
movimentos nacionalistas. A pena de morte não existia. Legalmente não era permitido 
matar ninguém. Ilegalmente, é claro, podia-se matar toda a gente.” (p. 104)

*
Eles vieram de noite, na escuridão, e começaram a disparar foguetes… […] Karmali 

riu-se - Começaram a disparar foguetes e os portugueses assustaram-se. Julgavam que 
eram muitos guerrilheiros com boas armas. Então os guerrilheiros derrubaram uma 
parede, com uma bomba, entraram por ali e levaram as armas. Eles tinham informantes 

 Viagem de Francisco Pyrard às Índias Orientais - 1601-1611. Tradução de Cunha Rivara, Nova Goa, 1858.1

�9



Literaturas Africanas II AM
entre os polícias. Havia portugueses que não gostavam do Salazar. Não houve muitas 
ações, é verdade, por causa da dimensão do território. Não tínhamos onde nos esconder. 

[…] os freedom fighters são, na sua maior parte, gente simples, muito humilde”. 
Perguntei-lhe então de que casta proveio. 

Rane interveio, entusiasmado:
— É brâmane, sim, sim, ele é brâmane…
Karmali sorriu, complacente:
— É verdade, se você quer saber, mas isso não tem importância alguma. Nós não 

estamos interessados nisso. As pessoas que participaram no combate pela libertação 
não atribuem importância alguma à questão das castas. Nem sequer professamos 
convicções religiosas.

— Então não frequenta os templos…
— Vou, vou às vezes com a minha família.
— O senhor é marxista?
— Sou… Fui marxista. Mas nunca fui membro do partido. Aqui, ao contrário, do 

que aconteceu em Angola ou em Moçambique, a libertação não foi conduzida pelos 
marxistas. Havia gente de todas as convicções envolvidas no movimento. 

— O que sentiu quando as tropas indianas entraram em Goa?
— Foi um grande momento para nós. Depois de 450 anos de domínio colonial vimos 

os portugueses a fugir. Fugiam como coelhos. Foi sem dúvida um grande momento!” (pp. 
105-106)

*
— Há muitos anos uma cigana tentou ler-me a mão e assustou-se, coitada, quase 

fugiu. “O destino do senhor”, disse-me ela, “não cabe numa única mão.”
Plácido Domingo afagou satisfeito a longa barba branca. Lembra-se do episódio da 

cigana sempre que olha para trás e vê, lá ao fundo, os dias tormentosos daquilo a que 
chama a sua anterior encarnação.

— A nossa espécie - continuou - tem fraca memória. Esquecemo-nos de quase 
tudo. Muitas vezes, por outro lado, julgamos lembrar-nos de coisas que nunca nos 
aconteceram. Coisas que lemos, que aconteceram a outros, ou que alguém nos 
contou. […] A natureza criou o esquecimento para que nos seja possível suportar o 
terrível tédio deste minúsculo aquário a que chamamos vida.” (p. 115)

— Entre alguns povos africanos, os pais dão aos filhos nomes que funcionam 
como mensagens para terceiras pessoas. Têm a certeza de que um dia, quando essas 
pessoas encontrarem aquela criança, quando ouvirem o seu nome, compreenderão a 
mensagem. O mensageiro nem sempre sabe, não tem consciência, da mensagem que 
transporta. Ou de que a mensagem é ele próprio. O que eu quero dizer é que você se 
está a envolver numa guerra que não lhe diz respeito. Vamos fazer o seguinte: vou dar-
lhe o que quer. Aquilo que procurava, a minha história. E depois você faz as malas, sobe 
para um avião e regressa ao Rio de Janeiro.

Pediu para ver as fotografias. […] Apontou para a fotografia em que aparecia ao lado 
de Agostinho Neto e de Mário Pinto de Andrade.

— O presidente Neto não me mandou a Cuba. A minha missão era mais perigosa: ir 
a Kinshasa convencer o ditador Mobutu a desistir do apoio à FNLA. Era uma missão 
secreta, que pouca gente conhecia, e que infelizmente correu mal. Fui preso assim que 
pus os pés em Kinshasa. Tinha levado comigo um jovem guerrilheiro, Elias, que foi 
também preso e torturado. Arrancaram-lhe a língua à minha frente…

Reparei que enquanto me contava estas coisas a voz dele ia ficando tensa e o 
sotaque angolano, até então quase imperceptível, se tornava nítido. Era como se, à 
medida que mergulhava no passado, fosse recuperando o uso de um corpo antigo.
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— Deixei-me cair numa armadilha. Poucos dias antes de sair de Luanda tinha 

descoberto uma maca muito séria, documentos da PIDE em Angola, revelando que 
alguns dirigentes do movimento haviam trabalhado para os portugueses. Não quis 
mostrar os documentos ao Velho sem antes confirmar a sua autenticidade. Decidi deixar 
isso para quando regressasse da minha missão ao Zaire. Julgo que é capaz de adivinhar 
o resto, não?

— Você acha que foram esses dirigentes que fizeram com que fosse preso ao 
chegar ao Zaire?

— Tenho a certeza.
— Quanto tempo ficou preso?
— Até 1980. Fui solto alguns meses depois da morte do presidente Neto.
— E porque não regressou a Luanda?
— Porque entretanto os meus inimigos se tinham instalado no poder. Eles foram 

muito hábeis. Utilizaram aqueles mesmos documentos da PIDE, substituindo os próprios 
nomes por outros, incluindo o deste seu pobre amigo. Convenceram assim o Comité 
Central de que eu e mais uns quantos tínhamos traído a causa da independência e 
da Revolução. Quando finalmente consegui sair do Zaire descobri que estava morto e, 
ainda por cima, veja a minha desgraça, que era o cadáver de um traidor.” (pp. 117-118)

*
— Lailah.
Voltei a experimentar um certo horror ao ver a língua dela, cortada ao meio, como a 

língua de uma serpente. Piercings não me assustam. Reparem nas belas mulheres 
Lamanis, de Karnataka, com os seus pesados anéis de prata presos às narinas. Reparem 
nos vestidos, de cores vivas como incêndios, com pequenos espelhos costurados no 
corpete, fiadas de moedas que tilintam nos debruns. Reparem nos brincos, nos anéis 
enormes, nos múltiplos colares, nas pulseiras flamejantes, nas grinaldas de flores macias. 
Qualquer frique americana, qualquer traria punk europeia, se sente diminuída junto 
de uma destas senhoras. Costumo insistir com os meus amigos brasileiros para que ao 
invés de reproduzirem os modismos americanos, incluindo tatuagens e piercings, sigam o 
exemplo de alguns povos indígenas da Amazónia e adotem o uso do prato no lábio 
inferior. Isso, sim, parece-me uma opção radical, autenticamente tribal, capaz de arrancar 
exclamações de espanto em qualquer lugar do mundo. (p. 120)

*
Descobri, ao ler os jornais, que um amigo meu foi preso em Luanda. Publicou 

um artigo responsabilizando o presidente da República pelo desenvolvimento no país de 
uma cultura de corrupção. Foi como se me tivessem dito que Alice fora presa no País das 
Maravilhas. Ou melhor, talvez seja ao contrário, acho que eu é que estou no País das 
Maravilhas. O mundo real parece-me muito longe daqui. (p. 127)

*
Ultimamente Sal tem-me enchido de perguntas sobre Timor Leste. Levei algum 

tempo a compreender o interesse dele. “O que nos faz falta aqui”, disse-me ontem, “é 
alguém como o Xanana Gusmão.

O herói que conduziu a guerra contra a Indonésia, anos a fio, à frente de uma meia 
dúzia de guerrilheiros esfomeados, está a tornar-se popular em Goa. Sal colocou a 
fotografia dele no tabliê do carro, entre a redoma de vidro com a imagem luminosa da 
Virgem Maria e a minúscula urna em cristal  de São Francisco Xavier. “Veja”, insiste, “a 
nossa situação é semelhante à de Timor. A Indonésia invadiu Timor em 1975. A Índia 

�11



Literaturas Africanas II AM
invadiu Goa em 1961. Os timorenses são católicos, como nós, e por isso foram muito 
perseguidos e tiveram de lutar pela independência.” 

Tenho ouvido outras pessoas, incluindo intelectuais respeitados, defenderem a 
independência de Goa. Nunca existiu, porém, um movimento organizado que lutasse por 
essa posição, nem antes nem depois da entrada das tropas indianas no território. Isso 
sempre me pareceu um pouco estranho. Havia em Goa, nos anos cinquenta, um grande 
número de quadros técnicos, mais do que em todas as outras colónias portuguesas 
juntas. Alguns eram favoráveis à continuação da presença portuguesa, e na sua maioria 
refugiaram-se em Lisboa depois de 1961; outros combateram, inclusive de armas na mão, 
o domínio colonial. Nenhum abraçou, pelo menos publicamente, a terceira posição 
possível: a causa da independência.

A historiadora Pratima Kamat, que tem estudado os movimentos de resistência ao 
domínio colonial em Goa, julga que isso pode ter a ver com a particular situação religiosa 
no território: “A partir do século XVIII, quando Portugal juntou Goa as chamadas Novas 
Conquistas, a população católica passou a ser uma minoria.” Já em Timor os católicos 
constituem a esmagadora maioria da população e isso contribuiu para os diferenciar da 
restante população da Indonésia, mantendo sempre acesa a chama nacionalista. Pratima 
acredita que a base da cultura de Goa nunca deixou de ser hindu, o que também 
terá a ver com o prestígio do território na mitologia indiana: Goa, segundo a tradição, 
foi conquistada ao mar pelo sacerdote guerreiro Parashurama, a sexta reencarnação de 
Vixnu, o qual povoou a nova terra com as primeiras família brâmanes.

Pratima reconhece, no entanto, que muitos goeses católicos olham com 
inquietação para o futuro. Cresce na comunidade um sentimento de cerco. Há cada 
vez mais hindus no território, vindos de outras partes da Índia, para cima de trinta 
por cento da população total, ao passo que a maior parte dos goeses que emigram 
são católicos. Em 1950 cerca de trinta e sete por cento da população de Goa era 
católica. Hoje são menos de vinte por cento. “Atualmente, ao nível das aldeias, existe de 
facto alguma desarmonia. As diferentes comunidades têm, é claro, práticas diferentes. Se 
você for a minha casa e comer num determinado prato eu guardo esse prato para quando 
você voltar. Não volto a comer nesse prato nem o autorizo a comer no meu. Isto sempre 
foi assim, e sempre trouxe alguns problemas, mas agora é muito mais grave.”

Curiosamente até alguns velhos goeses hindus revelam uma certa nostalgia 
pelo passado colonial. Muitos valorizam determinados fatores da herança 
portuguesa, incluindo a língua, procurando assim diferenciar-se dos indianos 
recém-chegados ao território. “Nós somos mais civilizados do que esses tipos”, dizem, 
e recordam o tempo, há quarenta anos, em que as cidades e aldeias de Goa eram limpas, 
sossegadas e seguras. Sossegadas e seguras talvez fossem, mas limpas? Duvido.” (pp. 
131-133)

*
“— Nós fomos integrados à força nessa grande desordem – diz, revelando uma 

surpreendente energia. – Em apenas vinte e quatro horas mudou-se a língua. A língua 
era de uma potência colonial, e passou-se para a língua de outra potência colonial, 
a língua inglesa. Imagine o trauma que tudo isto provocou. O que é Goa hoje? Um 
pequenino estado dentro de um país enorme como é a Índia. Nós não tínhamos 
corrupção. Hoje a corrupção está generalizada. Antigamente todos os cargos na 
administração pública eram ocupados por goeses. Hoje, nem com o auxílio de uma 
lanterna, e em pleno dia, você encontra um goês numa secretaria. Cada dia nos sentimos 
mais estrangeiros dentro da nossa própria terra.

[…] E o futuro?
Percival está cético:
— Não há futuro.
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Sal discorda:
— Houve ou há ministros de origem goesa no Quénia, em Moçambique, em Portugal 

e em Inglaterra. Houve goeses que lutaram e morreram pela independência de Angola, de 
Moçambique e do Quénia. E nós, não podemos ser independentes e administrar o nosso 
próprio país? (pp. 134-135)

*
Voltei esta tarde à livraria do velho Mendes para aceder à internet. Encontrei mais 

cartas a propósito da prisão do meu amigo em Luanda. Li duas. Numa pediam-me um 
artigo de opinião a publicar num jornal de Lisboa. Na outra diziam-me que o caso dele 
estava a mobilizar organizações ligadas à defesa dos direitos humanos um pouco 
por todo o mundo. […]

Mendes perguntou-me se visitei algum templo hindu. Confessei que não, um tanto 
embaraçado, porque os templos hindus fazem parte do roteiro de qualquer turista e 
ignorá-los pode até parecer falta de respeito.

[…] Fui jantar ao restaurante A Ferradura, lugar simpático, tranquilo, que, além da 
tradicional cozinha goesa, serve um excelente churrasco de frango, claro verde, canja de 
galinha e outros pratos portugueses. Vasco, o proprietário, é angolano, de Malange, e 
combateu durante os primeiros meses da guerra civil ao lado das tropas de Jonas 
Savimbi. Disse-me que quando chegou a Goa, há mais de vinte anos, não falava uma 
única palavra de concanim: “Nos primeiros meses sentia-me aqui como se fosse um 
turista. Mas não me foi difícil a adaptação porque na minha família toda a gente falava 
português e, além disso, naquele tempo, aqui, no Bairro das Fontainhas, até os jovens 
entendiam a nossa língua. […] Pergunto-lhe se agora já fala concanim. “O meu concanim 
é concanim de mercado. Não consigo manter uma conversa.” E Angola? “Viajei muito por 
Angola, sabes?, conheço o país de uma ponta a outra. Cresci a falar quimbundu. Aprendi 
a falar umbundu. O meu pensamento continua em Angola.” (pp. 156-157)

*
Luís de Camões não parece ter gostado das mulheres de Goa. Sobre as 

portuguesas que encontrou por aqui escreveu ele, em carta a um amigo: "Todas caem de 
maduras, que não há cabo que lhe tenha os pontos, se lhe quiserem lançar pedaço.” 
Sobre as indianas escreveu pior: “Além de serem de ralé (…) respondem-vos numa 
linguagem meada de ervilhaca, que trava na garganta do entendimento, a qual vos lança 
água na fervura da maior quentura do mundo.” Linguagem meada de ervilhaca? Sabendo-
se que a ervilhaca é uma trepadeira de confusos e enredados caules compreende-se 
melhor o violento veneno desta metáfora. O poeta terminou, afinal, cativado por uma 
escrava negra, “de rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados”. Uma 
“Pretidão de amor”, Bárbara de seu nome, cuja beleza inspirou um dos mais 
extraordinários poemas escritos em língua portuguesa […] (p. 165)

*
Olivier mostrou-se preocupado com o aumento do comércio de droga em Goa. 

Antigamente, segundo ele, a droga estava restrita às comunidades de hippies e os 
próprios traficantes eram europeus. A seguir os indianos entraram no negócio e agora 
também já são bons consumidores. Goa faz hoje parte do circuito internacional das 
drogas. O haxixe vem do Irão, da Turquia e do Afeganistão, a canábis de Kerala e Manali, 
o pó de toda a parte. Argumentei, um pouco irritado, que não foram os hippies que 
trouxeram as drogas para a Índia. Aqui, como em todo o mundo, sempre existiram 
substâncias capazes de alterar a consciência e pessoas capazes de utilizar essas 
substâncias. Muitos dos viajantes que passaram por Goa no século XIX referem, por 
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exemplo, que era de uso comum, nessa época, a utilização da datura (Datura fastuosa), 
erva por vezes confundida com a figueira-do-inferno, entre a população cristianizada do 
território. À datura chamava-se também dutró, erva-feiticeira ou ainda erva-burladora, por 
ser utilizada para fins criminosos. […] “À minha senhora deu datura a beber uma negra da 
casa, e tomou-lhe as chaves e as jóias que tinha ao pescoço, e as que tinha na caixa, e 
fugiu com outro negro.” Também se dizia que as portuguesas de Goa adormeciam os 
maridos dando-lhes a beber chá de datura, posto o que abriam as portas da casa e 
recebiam os amantes, às vezes na própria cama onde o marido jazia inconsciente. O 
dutró, cujo princípio ativo é usado para combater a asma, produz insensibilidade ou 
inconsciência temporária quando consumido em excesso, mas em pequenas quantidades 
provoca acessos de riso e um sentimento de euforia. […] Mais curioso ainda é o caso das 
bruxas. O mito das bruxas que voam em vassouras pode estar também relacionado com 
o uso de uma planta da família do dutró, a beladona, potente alucinógeno que, entre 
outros efeitos, provoca a sensação de voo. Acredita-se que as bruxas europeias, na Idade 
Média, praticavam uma cerimónia durante a qual era esfregado um unguento contendo 
beladona na vara de uma vassoura. Ao sentar-se sobre a vara, a bruxa absorvia a 
substância […] o que a […] fazia viajar através do tempo e do espaço […] (pp. 167-168)

*
Na nossa cultura todas as coisas contêm em si a sua própria contradição. Isto 

é algo que os ocidentais mostram dificuldade em compreender. […] Nenhuma moeda tem 
apenas um lado. Assim como não há vida sem morte nem luz sem sombra, da mesma 
forma o bem não faz qualquer sentido se não houver o mal. (p. 183)

Agualusa, J. E. (2013). Um Estranho em Goa. Lisboa: Quetzal.

3. Interpretação e análise dos excertos da obra
• Identificação das temáticas presentes no conto
• Exploração do sentido de algumas frases (a negrito)
• Exploração de alguns recursos estilísticos (sublinhado)
• Referências a aspectos culturais
• Marcas de imagens preconceituosas e estereotipadas
• Reflexão sobre o processo de construção da identidade

4. Trabalho colaborativo
• Organizem-se num grupo (até 4 elementos) e imaginem que vão receber em vossas 

casas um cidadão de um dos outros países da CPLP. Ele irá ficar dois dias em casa de 
cada um de vocês. É necessário que elaborem um plano com as actividades previstas 
para essa semana. 

• Questões que vos podem apoiar na realização da tarefa: Em casa de quem ficaria 
primeiro? Porquê? Como o iriam receber? O que fariam com ele? O que o levariam a 
visitar? O que lhe diriam sobre Moçambique? O que lhe perguntariam sobre a sua 
cultura? O que tinham medo que ele não gostasse? O que nunca diriam à sua frente? 
De que aspecto o/a avisariam, logo à partida, para que ele/ela não tivesse um choque 
cultural? (são apenas perguntas de apoio para vos ajudar, mas que podem não usar, e 
podem integrar outros aspectos que considerem importantes)
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Referência a… RES8 RES12 PTE PEES PEE PO RES12 D63 L27 DL30 DL32 DL48 DL29 RES23 DL27

1995 2015 2011 2012 2012 2015 1997 2007 2009 2010 2010 2010 2010 2009 2011

PNE PQG PCEI SINAQES QUANQES SNATCA LIC.FIES CNES CNAQ INSP.

Legislação Geral - Educação e Cultura Legislação Ensino Superior

interculturalidade X

cultura X X X X

auto-consciencialização / conhecim. X X

identidade X X X X

espírito crítico X X X X

interação com o outro X X

perpetivas etnorelativas X

valorização da diversidade X X X

respeito, tolerância, igualdade X X X X X X X

Outras indicações

acesso à educação X X X X X X X X

cidadania e relações c/ a sociedade X X X X X X X

formação de professores X X X X X X X X

arte X

equidade de género X X X X X X

necessidades educat. especiais X X X X

cooperação X X X X X

outros X X X
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interculturalidade “é preciso colocar uma atenção particular no enquadramento dos docentes num contexto global cada vez mais dominado tanto pelas 
tecnologias de informação e de comunicação, como por ambientes académicos onde, devido a uma maior mobilidade e 
popularização do acesso, prevalece uma crescente dimensão multicultural.” p. 61 PEES

“Promover o conhecimento multicultural” p. 73 PEES

cultura “Promover exposições, feiras e festivais que periodizem a divulgação da diversidade cultural ao nível local e nacional” p. 10 PQG

“Valorizar e promover o património artístico cultural ao nível nacional e internacional” p. 10 PQG

“Num mundo crescentemente aberto, é fudamental o domínio de idiomas, sobretudo os que participam da comunicação global. A 
consolidação das línguas nacionais e o domínio de outras é fundamental. Actualmente, o inglês é a língua dominante, mas a longo 
prazo, o chinês pode tornar-se igualmente uma língua importante. Por outro lado, é necessário que exista uma política linguística que 
assegure a preservação das línguas nacionais como património sócio-cultural e meio de comunicação enquanto primeira (ou 
segunda) num contexto em que a população deve ser bilingue desde a tenra idade.” p. 8 PEES

“A dimensão cultural é essencial por permitir ao estudante ampliar o seu campo referencial, dotá-lo de uma maior flexibilidade 
intelectual e concorrendo fortemente para uma maior realização pessoal e profissional. […] o conhecimento cultural é um garante 
para uma interpretação mais eficaz das tendências e exigências dessa mesma sociedade.” p. 68 PEES

“os alunos são preparados para adquirirem competências gerais na área da comunicação nas línguas portuguesa, moçambicanas e 
em, pelo menos, uma língua internacional bem como […] conhecerem e respeitarem os valores e a cultura moçambicana e estarem 
preparados para uma vida social participativa saudável e para o mercado de trabalho” p. 75 PEE 

“o Estado promove o desenvolvimento da cultura e personalidade nacionais e garante  livre expressão das tradições e valores da 
sociedade moçambicana. O PQG reafirma o valor da cultura e a necessidade de criação de condições para uma maior participação 
criativa, livre e democrática de cada um e da sociedade civil no seu conjunto e o respeito pela diversidade de confissões religiosas e 
de origens étnicas.” p. 5 PCEI

“A Cultura define-se como sendo um conjunto complexo de maneiras de ser, estar, comportar-se e relacionar-se desde o nascimento 
até à morte passando pelos rituais que marcam os principais momentos do processo de integração social  e de socialização. A 
cultura compreende: os aspectos criativos; as artes visuais e cénicas; os materiais: vestuário, arquitectura e instrumentos de trabalho; 
os institucionais: as estruturas económicas, sociais, políticas e militares; os filosóficos: ideais, crenças e valores” p. 5 PCEI

auto-
consciencialização / 
conhecimento

(nas prioridades) “A Unidade Nacional constitui o fundamento, o vector central e o elemento aglutinados de todos os Moçambicanos. 
A Unidade Nacional é o ponto de partida da construção e consolidação dos ideais nacionais de promoção e defesa da 
moçambicanidade e para o cultivo, manutenção e elevação dos valores de auto-estima, do espírito patriótico, da amizade, de 
solidariedade, da inclusão, de respeito mútuo, da tolerância e convivência pacífica, e de valorização contínua da diversidade cultural 
e ideológica como base para a consolidação da construção de uma Nação Moçambicana cada vez mais forte e coesa.” p. 7 PQG

(Acções prioritárias) “O cultivo e defesa do espírito de tolerância, humanismo, inclusão, diálogo, reconciliação, harmonia, respeito 
pelos valores da cidadania e da diversidade cultural, dos nossos heróis, dos símbolos e línguas nacionais devem ser reforçados 
como vectores para o fortalecimento da unidade e coesão dos Moçambicanos e para a garantia da unicidade do Estado” pp. 8-9 
PQG

“Promover o respeito e o amor pelos símbolos nacionais” p. 10 PQG

“Estimular e apoiar a pesquisa e valorização da historia e do património cultural nacional” p. 6 PCEI 
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identidade “Incentivar a promoção de estudos e actividades que contribuam para o reforço do conhecimento dos elementos e factores que 
caracterizam a identidade nacional” p. 9 PQG

“Divulgar a rica culinária no País e além-fronteira como forte divisa da nossa identidade” p. 10 PQG

“Consolidar a educação patriótica alicerçada no respeito e na valorização da diversidade e no conhecimento da história de 
Moçambique” p. 11 PQG

“é necessário desenvolver uma educação baseada nos valores da família, no respeito pelas tradições africanas e na sua 
compatibilização com valores da sociedade moderna universalmente reconhecidos.” p. 15 PEE

“O Governo reconhece o papel da Cultura como componente determinante da personalidade dos moçambicanos e considera a sua 
valorização um elemento fundamental para a consolidação da Unidade Nacional, da identidade individual e de grupo.” p. 5 PCEI

“Proteger a afirmação das identidades culturais locais como factores de expressão da unidade na diversidade” p. 6 PCEI

“Às universidades e instituições de pesquisa, públicas ou privadas, cabe a responsabilidade de promover uma investigação científica 
nos domínios sociais e culturais moçambicanos, tais como a história e a tradição oral; a organização social e familiar; as formas de 
produção e de organização económica; as autoridades tradicionais; ritos de iniciação e de passagem; cerimónias de propiciação; as 
crenças e práticas mágico-religiosas; as línguas nacionais; as artes cénicas e visuais; o impacto do encontro de civilizações no país; a 
cultura de paz e o desenvolvimento das instituições democráticas; os conflitos e formas de reconciliação e reestruturação social.” p. 
6 PCEI 

"A maneira de vestir e os hábitos alimentares situam-se entre os mais salientes carácteres distintivos dos povos Como resultado da 
grande extensão territorial Eedos vários cruzamentos de povos e civilizações de que Moçambique foi palco ao longo dos séculos, 
existe uma grande riqueza e variedade nos trajes e na culinária moçambicanos. O governo promove a pesquisa e valorização dos 
trajes locais e a sua utilização como fonte de inspiração para estilistas e como produto para o mercado nacional e internacional. 

De igual modo, o governo encoraja e apoia iniciativas visando a valorização e o aproveitamento das comidas e bebidas nacionais, 
incluindo a sua produção em moldes industriais.” p. 7 PCEI

"A medicina tradicional é um domínio no qual interagem aspectos terapêuticos, rituais, simbólicos e mágico-religiosos. Estas práticas 
contribuem também, para a manutenção e reposição dos equilíbrios sociais. Destas práticas depende uma grande parte da 
população complementando-a, muitas vezes com a medicina moderna. As autoridades tradicionais, conjuntamente com os oficiantes 
dos cultos mágico-religiosos e os conhecedores da medicina tradicional, constituem alguns dos garantes da estabilidade e harmonia 
social em muitas comunidades.

O governo reconhece e valoriza a participação das autoridades tradicionais na gestão do património cultural e promove a pesquisa e 
integração desses conhecimentos na administração pública e na medicina moderna.” p. 7 PCEI

“As línguas nacionais constituem um importante património por serem o principal repositório e veículo das tradições nacionais, 
instrumento de comunicação da maioria dos moçambicanos e elemento fundamental para o envolvimento dos cidadãos na vida 
social, económica e política […] O desenvolvimento e expansão do ensino da língua portuguesa, como língua oficial de Moçambique, 
continuará a ser encorajado.” p. 7 PCEI

“reforço da cidadania moçambicana e da unidade nacional” p. 26 CLES

“criar e promover nos cidadãos a intelectualidade e o sentido de Estado.” p. 26 CLES
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espírito crítico “Encorajar a criança a observar e pensar, e a desenvolver um sentido de crescente autonomia” p. 177 PNE

“Desenvolver as competências técnicas e de literacia críticas para Moçambique” p. 12 PTE

“competências críticas para o sucesso dos alunos na sociedade actual que, para além da literacia e ds atributos técnicos essenciais 
ao “saber fazer”, passam pelo pensamento crítico, comunicação efectiva, capacidade de resolução de problemas, literacia TIC e 
trabalho colaborativo.” p. 13 PTE

“Estimular, nos estudantes, o espírito crítico, enquanto metodologia de racionamento das abordagens teóricas, práticas e de análise 
das realidades.” p. 61 PEES

“O grau de Doutor é conferido aos que demonstrem possuir: 

[…]  espírito crítico”. pp. 51-52 CLES

interação com o outro (nas prioridades) “A Unidade Nacional constitui o fundamento, o vector central e o elemento aglutinados de todos os Moçambicanos. 
A Unidade Nacional é o ponto de partida da construção e consolidação dos ideais nacionais de promoção e defesa da 
moçambicanidade e para o cultivo, manutenção e elevação dos valores de auto-estima, do espírito patriótico, da amizade, de 
solidariedade, da inclusão, de respeito mútuo, da tolerância e convivência pacífica, e de valorização contínua da diversidade cultural 
e ideológica como base para a consolidação da construção de uma Nação Moçambicana cada vez mais forte e coesa.” p. 7 PQG

“Promover o diálogo e consulta permanentes com todos actores dentro e além-fronteiras para identificar e explorar factores que 
favoreçam a construção de consensos e pontes de entendimento e concórdia visando a consolidação da paz, da unidade nacional e 
soberania” p. 9 PQG

“Promover a auto-estima, a amizade e solidariedade entre os moçambicanos” p. 9 PQG

“Reforçar a colaboração com as diferentes instituições e confissões religiosas, no interesse da disseminação dos valores da 
irmandade fundados no amor ao próximo, na dedicação pela causa da pátria, desenvolvimento, bem-estar, valorização do tecido 
ético-moral e consolidação da harmonia na família moçambicana” p. 10 PQG

“Através da cooperação cultural internacional, todos os povos, nações e agências devem contribuir para a criação de um mundo 
melhor, de paz, bem-estar, compreensão e respeito mútuos.” p. 6 PCEI

perpetivas 
etnorelativas

“Combater todas as manifestações de descriminação e exclusão com base nas diferenças de cultural origem étnica, género, raça, 
religião, região de origem e filiação político-partidária” p. 9 PQG
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valorização da 
diversidade

(nas prioridades) “A Unidade Nacional constitui o fundamento, o vector central e o elemento aglutinados de todos os Moçambicanos. 
A Unidade Nacional é o ponto de partida da construção e consolidação dos ideais nacionais de promoção e defesa da 
moçambicanidade e para o cultivo, manutenção e elevação dos valores de auto-estima, do espírito patriótico, da amizade, de 
solidariedade, da inclusão, de respeito mútuo, da tolerância e convivência pacífica, e de valorização contínua da diversidade cultural 
e ideológica como base para a consolidação da construção de uma Nação Moçambicana cada vez mais forte e coesa.” p. 7 PQG

(Acções prioritárias) “O cultivo e defesa do espírito de tolerância, humanismo, inclusão, diálogo, reconciliação, harmonia, respeito 
pelos valores da cidadania e da diversidade cultural, dos nossos heróis, dos símbolos e línguas nacionais devem ser reforçados 
como vectores para o fortalecimento da unidade e coesão dos Moçambicanos e para a garantia da unicidade do Estado” pp. 8-9 
PQG

“Consolidar a educação patriótica alicerçada no respeito e na valorização da diversidade e no conhecimento da história de 
Moçambique” p. 11 PQG

“Desenvolver, nas IES, iniciativas que coloquem os estudantes em convivência com realizações culturais e artísticas variadas, irá 
concorrer para incutir neles uma maior sensibilidade para a diversidade humana e um sentido crítico e criativo mais apurado. E o 
respeito pela diversidade deve incluir os indivíduos com necessidades especiais.” p. 68 PEES

“Promover o respeito, a valorização e a aceitação das manifestações culturais de cada comunidade” p. 6 PCEI

respeito, tolerância, 
igualdade

“Educar a criança, o jovem e o adulto para o espírito da paz, tolerância e democracia” p. 177 PNE

“melhoria das condições de vida dos moçambicanos […] em ambiente de paz, harmonia e tranquilidade, consolidando a democracia” 
p. 3 PQG

“num ambiente de paz, segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os Moçambicanos” p. 6 PQG

(uma das prioridades) “Consolidar a Unidade Nacional, a Paz e a Soberania” p. 6 PQG

(nas prioridades) “A Unidade Nacional constitui o fundamento, o vector central e o elemento aglutinados de todos os Moçambicanos. 
A Unidade Nacional é o ponto de partida da con..strução e consolidação dos ideais nacionais de promoção e defesa da 
moçambicanidade e para o cultivo, manutenção e elevação dos valores de auto-estima, do espírito patriótico, da amizade, de 
solidariedade, da inclusão, de respeito mútuo, da tolerância e convivência pacífica, e de valorização contínua da diversidade cultural 
e ideológica como base para a consolidação da construção de uma Nação Moçambicana cada vez mais forte e coesa.” p. 7 PQG

(Acções prioritárias) “O cultivo e defesa do espírito de tolerância, humanismo, inclusão, diálogo, reconciliação, harmonia, respeito 
pelos valores da cidadania e da diversidade cultural, dos nossos heróis, dos símbolos e línguas nacionais devem ser reforçados 
como vectores para o fortalecimento da unidade e coesão dos Moçambicanos e para a garantia da unicidade do Estado” pp. 8-9 
PQG

“Promover a consolidação da unidade nacional, paz, soberania, tolerância e perdão ao nível da família, do local de trabalho e das 
comunidades locais” p. 9 PQG

“Intensificar a convivência pacífica entre os Moçambicanos, promovendo a cultura de paz, de diálogo, tolerância, humanismo e 
reconciliação em todas as esferas da vida política, económica, social, cultural e religiosa” p. 9 PQG

“Incentivar medidas educativas que veiculem os valores da tolerância, solidariedade, altruísmo e respeito pela diversidade, como o 
alicerce seguro para a construção da paz e o futuro das novas gerações” p. 9 PQG
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“Prevenir e combater a violência contra a criança, incluindo o abuso sexual, uniões forçadas, raptos, tráfico e exploração do trabalho 
infantil” p. 14 PQG

“Prevenir e combater as práticas sociais nocivas incluindo a violência contra a pessoa idosa e pessoa com deficiência e a baseada no 
género” p.19 PQG 

“Princípios e valores orientadores do ensino superior em Moçambique […] Liberdade de pensamento e de expressão Autonomia […] 
Humanismo e integridade Igualdade e equidade […] Democraticidade e paz social […] Reforço da cidadania, da consciência cívica e 
ética” p. 10 PEES

(Acções transversais) “A primeira dimensão é a ética. Esta baseia-se no respeito mútuo e institui-se como um princípio basilar nas 
relações interpessoais e institucionais, e que deve orientar a conduta dos estudantes, docentes, corpo técnico-administrativo e todos 
os actores, directa e indirectamente ligados ao ES.” p.68 PEES 

“A escola primária, como um pólo para o desenvolvimento da criança, deve culti- var os valores de cidadania em geral, da 
moçambicanidade e do respeito pela(s) cultura(s).” p. 54 PEE 

“o Estado promove o desenvolvimento da cultura e personalidade nacionais e garante  livre expressão das tradições e valores da 
sociedade moçambicana. O PQG reafirma o valor da cultura e a necessidade de criação de condições para uma maior participação 
criativa, livre e democrática de cada um e da sociedade civil no seu conjunto e o respeito pela diversidade de confissões religiosas e 
de origens étnicas.” p. 5 PCEI

“Todos os cidadãos têm igual direito de participação na vida cultural e de acesso à fruição dos benefícios da cultura e arte” p. 6 PCEI

“Contribuir para a educação das comunidades e de todas as forças vivas da sociedade na cultura da paz, tolerância, harmonia social 
e respeito pelos direitos humanos.” p. 6 PCEI

“as instituições de ensino superior actuam de acordo com os seguintes princípios:

a) democracia e respeito pelos direitos humanos;

b) igualdade e não discriminação;

c) valorização dos ideias da pátria, ciência e humanidade;

d) liberdade de criação cultural, artística, científica e tecnológica;

e) participação no desenvolvimento económico, científico, social e cultural do país, da região e do mundo;

f) autonomia administrativa, financeira, patrimonial e cientifico-pedagógica.” p. 25 CLES

“O QUANQES [Quadro Nacional de Qualificações do Ensino Superior] apoia-se nos princípios de:

a) Igualdade;

b) Equidade;

c) Transparência;

d) Flexibilidade.” p. 45 CLES
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acesso à educação “deve ser ampliado o acesso à educação, através do alargamento da rede escolar e da melhoria dos serviços de educação em todo o 
país” p. 176 PNE

“A Constituição da República de Moçambique consagra a educação como um direito e um dever de cada cidadão. Desde a 
independência Nacional, a escolarização universal das crianças e adultos, pela via formal e não formal, tem sido equacionada como 
uma meta a atingir. Contudo, até 1992, esta ambição foi frustrada pela guerra destruidora, que assolou o país e provocou grandes 
entraves para o desenvolvimento do sector.” p. 176 PNE

“pretende-se massificar o acesso da população à educação e fornecer uma educação com uma qualidade aceitável” p. 176 PNE

“Garantir o ensino básico a todos os cidadãos” p. 177 PNE

“Promover um Sistema Educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de 
conhecimentos, habilidade, gestão atitudes que respondam às necessidades de desenvolvimento humano.” p. 12 PQG

“Aumentar a população e s frequência escolar e reduzir o abandono” p. 6 PTE

“Moçambique encara a Educação como um direito humano e um instrumento chave para a consolidação da Paz, da unidade nacional 
e para o desenvolvimento económico, social e político do País através da formação de cidadãos com elevada auto-estima e espírito 
patriótico.” p. 1 PEE
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cidadania e relações 
com a sociedade

“um processo de ensino-aprendizagem que promova a evolução contínua dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de 
modo a satisfazer os anseios da sociedade.” p. 176 PNE

“formar cidadãos com […] e uma elevada educação moral, cívica e patriótica” p. 177 PNE

“Capacitar a criança a desenvolver valores e atitudes relevantes para a sociedade em que vive” p. 177 PNE

(sobre a expansão do ens. superior) “A criação de “interfaces” com a sociedade […] através de uma política de criação de centros de 
investigação, extensão e/ou prestação de serviços por áreas científicas ou de carácter multidisciplinar” p. 184 PNE

(Acções prioritárias) “Defender e consolidar a unidade nacional e a cultura de paz, democracia e estabilidade política económica, 
social e cultural” p. 8 PQG

“reforço da colaboração e diálogo permanente e estruturado entre o Estado e as organizações da sociedade civil…” p. 9 PQG

“Promover parcerias com as organizações da sociedade civil para o fortalecimento da educação da cidadania” p. 10 PQG

“Promover a interação escola-comunidade” p. 6 PTE

“A escola tem por principal missão preparar os cidadãos do futuro, devendo estar fortemente envolvida na criação de uma cidadania 
activa, promotora do fortalecimento da democracia, no enriquecimento cultural do seu povo, na integração social e na resposta aos 
problemas mais urgentes do país” p. 13 PTE

“Até finais dos anos 80, poder-se-ia falar de uma ideia de cidadania incorporada e aumentada pela educação, em geral, e pelo ensino 
superior, em particular, assente no primado do colectivo sobre o indivíduo. A partir da década de 90, com todas as transformações 
que se assistiram no mundo e no país, o que se verifica, e por impulso da liberalização política e económica, é a afirmação da 
responsabilidade e liberdade individuais sobre o colectivo.” p. 34 PEES

“A formação deve ainda estar voltada para cultivar, desde cedo, nas escolas pré-primárias e primárias, a educação cívica, ética, 
moral, patriótica e a educação para uma cultura de Paz. Para além das regras de bom comportamento, a ordem, a limpeza e higiene, 
o pudor, o amor-próprio, o respeito ao próximo e à sociedade são práticas a inculcar nos cidadãos.” p. 15 PEE

“A escola primária, como um pólo para o desenvolvimento da criança, deve cultivar os valores de cidadania em geral, da 
moçambicanidade e do respeito pela(s) cultura(s).” p. 54 PEE

“Promover a integração dos valores sócio-culturais nos currículos de ensino.” p. 6 PCEI

“Estimular a valorização do patriotismo, liberdade, civismo, trabalho, democracia e solidariedade social e na vida e actividade dos 
moçambicanos.” p. 6 PCEI

“difundir valores éticos e deontológicos” p. 26 CLES

“prestar serviços à comunidade” p. 26 CLES
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formação de 
professores

“Formar o professor como educador e profissional consciente com profunda separação científica e pedagógica, capaz de educar os 
jovens e adultos” p. 177 PNE

(uma das ações estratégicas para o ensino primário) “melhoria das qualificações e da competência profissional do corpo docente” p. 
177 PNE

“A formação inicial e o aperfeiçoamento contínuo dos professores são actividades estratégicas para a melhoria da qualidade do 
ensino. Neste sentido, à medida que se foram criando condições materiais, humanas e financeiras, os actuais cursos de 7.º + 3serão 
eliminados e gradualmente substituídos pelos cursos a serem ministrados nos Institutos de Magistério Primário, cujo ingresso será 
feito com a 10.ª classe. Estes cursos terão a duração de 2 anos. Em coordenação com a Universidade Pedagógica, serão concebidos 
e postos em funcionamento cursos virados para o bacharelato ou licenciatura em ensino primário” p. 179 PNE

“A formação inicial e em exercício desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade da educação, uma vez que 
proporciona uma elevação contínua da competência profissional dos professores. A formação inicial de professores para o Ensino 
Secundário será assegurada pela Universidade Pedagógica, satisfazendo assim as necessidades decorrentes do crescimento deste 
nível de ensino. Em paralelo, serão promovidos esquemas regulares e contínuos de formação em exercício, tendo como base a 
própria escola. Serão concebidos mecanismo de acompanhamento e integração dos professores recém-formados, por forma a 
facilitar a sua rápida profissionalização, com o apoio da UP.” p. 182 PNE

“Fortalecer a formação, valorização e motivação dos professores no sistema de educação” p. 13 PQG

“Mobilizar e capacitar de forma continuada os professores e demais agentes do sistema educativo” p 6 PTE

“é preciso colocar uma atenção particular no enquadramento dos docentes num contexto global cada vez mais dominado tanto pelas 
tecnologias de informação e de comunicação, como por ambientes académicos onde, devido a uma maior mobilidade e 
popularização do acesso, prevalece uma crescente dimensão multicultural.” p. 61 PEES

“é crucial ter professores melhor preparados, motivados e apoiados para assegurar a aprendizagem dos seus alunos” p. 6 PEE

“A formação de um professor deve ser considerada no contexto da profissionalização da profissão. Isto implica, além de atenção 
para a sua formação inicial, um maior enfoque na formação em serviço e o seu acompanhamento ao nível da escola e da sala de 
aula. Isto requer uma orientação curricular centrada nas competências do professor e implicará uma maior ligação entre o seu 
desempenho na sala de aula e a evolução na sua carreira.” p. 46 PEE 	 

“além do reforço da implementação do programa de formação em serviço, será introduzido o novo modelo de formação inicial do 
professor que é modular, organizado em blocos de aprendizagem, flexível, integrado num siste- ma de formação e capacitação que 
garante a continuação do desenvolvimento de competências reflexivas, mesmo no local de trabalho, e orientado para a resolu- ção 
de problemas, com experiências de aprendizagem diversificadas.

O novo modelo habilita o graduado a leccionar em regime de monodocência no Ensino Primário (1a-7a classe), com enfâse no 
ensino-aprendizagem da oralidade, leitura e escrita iniciais, contagem, cálculo e resolução de problemas. A formação inicial 
compreende dois anos, na componente presencial, que inclui um estágio de 300 horas lectivas no 2o trimestre do 2o ano do curso. 
[…] o sector continuará, nos próximos anos, em paralelo, a formar professores na base do modelo existente de 10+1.” p. 63 PEE 
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“A revisão, elaboração e implementação da estratégia de formação de professores para o ESG […]

O estabelecimento de um sistema contínuo de desenvolvimento profissional de professores (componente do ESG); 

A definição, em conjunto com as Instituições de Ensino Superior e outras, de um plano de formação inicial e em exercício de 
professo- res considerando a reforma curricular do ESG; 

A formação de professores em componentes sobre o ensino profissionalizante” p. 82 PEE

“A formação de professores é oferecida em 22 Institutos de Formação de Professores e nas 11 Escolas de Professores do Futuro, 
bem como em 3 Institutos de Formação de Educadores de Adultos, cuja maioria dos graduados acaba desembocando na lista de 
candidatos a professores das escolas primárias. 

A introdução do modelo de formação inicial de 10a+1 anocontribuiu para a redução de número de professores sem formação 
pedagógica. Este modelo foi considerado o modelo de transição. Já desde 2012 está sendo implementado, em fase experimental, 
um novo modelo de 10a+3, baseado em competências” p. 37 PO 

“Uma grande preocupação em termos de preparação dos professores é com a formação e capacitação dos formadores nos 
Institutos de Formação de Professores (IFPs). Os formadores são formados nas Instituições de Ensino Superior. Será elaborado uma 
estratégia de capacitação dos formadores para assegurar um melhor alinhamento entre os programas das Instituições do Ensino 
Superior (IESs) e os currículos do Ensino Primário e dos IFPs que incluirá uma estratégia de capacitação dos formadores dos IFPs em 
matéria de metodologias de ensino da oralidade, leitura, escrita e numeracia. 

Os Institutos de Formação de Professores são igualmente provedores de programas de capacitação em serviço.” p. 38 PO 

“Além da melhoria das condições do professor como forma de aumentar a sua motivação, será necessário a sua responsabilização 
pela aprendizagem dos seus alunos. É tarefa e obrigação do professor assegurar que os seus alunos aprendam.” p. 48 PO

“formar, nas diferentes áreas do conhecimento, técnicos e cientistas com elevado grau de qualificação” CLES p. 26

arte “Desenvolver a sensibilidade estética e capacidade artística das crianças, jovens e adultos, educando-os no amor pelas artes e no 
gosto pelo belo” p. 177 PNE

Página �  de �10 16



equidade de género “Promoção do acesso da rapariga: Nas classes iniciais do EP1, não há diferenças significativas entre a participação de raparigas e 
rapazes. Porém, nas classes finais do mesmo nível de ensino e na transição para o EP2, a percentagem das raparigas tende a baixar 
com desequilíbrios acentuados entre as províncias” p. 178 PNE

“Criação de um ambiente escolar sensível ao género, através da identificação e definição das modalidades de organização do 
processo educativo e de mudanças nos programas de formação de professores” p. 178 PNE

“Sensibilização da sociedade para a redução da carga de trabalho doméstico das raparigas, providenciando o acesso à água e a 
diminuição dos gastos em combustível lenhoso através da utilização de fogões melhorados” p. 178 PNE

“Aumento do número de professoras, recrutando-as nas respectivas comunidades e melhorando as condições de vida e de estudo 
nos centros de formação” p. 178 PNE

“O equilíbrio de participação escolar [no Ensino Secundário Geral], entre rapazes e raparigas, deverá estar no centro das políticas de 
elevação do acesso e melhoria da qualidade da educação”. p. 181 PNE

“Atribuição de bolsas de estudo a raparigas provenientes de famílias de baixa renda e que revelem bom aproveitamento pedagógico; 
Promoção da participação das raparigas, através da isenção do pagamento das propinas, àquelas que foram de famílias de baixo 
rendimento; Criação de um ambiente escolar sensível ao género […]; Sensibilização da sociedade para a redução da carga de 
trabalho doméstico das raparigas” p. 181 PNE

“A protecção e empoderamento da mulher, da criança e dos grupos vulneráveis merecerá atenção especial de modo a assegurar o 
desenvolvimento das capacidades básicas das gerações futuras” p. 11 PQG

“Promover a igualdade e equidade de género nas diversas esferas do desenvolvimento, económico, social, político e cultural” p. 12 
PQG 

“promoção da igualdade de género e entre populações urbanas e rurais” p.11 PTE

“Para evitar a exclusão dos alunos por razões de género, necessidades educativas especiais ou condição económica, é necessário 
introduzir-se programas de apoio social.” p. 6 PEE

“integração efectiva dos temas transversais (igualdade e equidade de Género, Saúde Escolar, HIV e Sida, Desporto Escolar e 
Produção e Alimentação Escolar) em todos os programas do sector” p. 40 PEE

“O governo comprometeu-se a ter em consideração as questões de género na pla- nificação e implementação das actividades em 
todas as áreas, promovendo, para isso, a igualdade das relações de género, incluindo a remoção de barreiras que afectam os 
cidadãos, em particular, as mulheres e as raparigas, como condição essencial para um desenvolvimento sustentável centrado na 
pessoa humana.” p. 41 PEE 

“Enquanto na zona norte a entrada tardia, particularmente das meninas, continua a ser um factor importante para a desistência, na 
zona Sul observa-se uma tendência contrária em que a participação dos meninos, particularmente no Ensino Secundário, se vem 
tornando preocupante […] Um outro aspecto ligado à questão de género é o abuso sexual das raparigas nas escolas. […] Continuará 
a campanha multissectorial contra o abuso sexual, entre outras actividades.” p. 57 PO 

“O QUANQES [Quadro Nacional de Qualificações do Ensino Superior] apoia-se nos princípios de: Igualdade; / Equidade; / 
Transparência; / Flexibilidade.” p. 45 CLES
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necessidades 
educativas especiais

“As crianças com necessidades educativas especiais […] A maior parte destas crianças será integrada em escolas normais com um 
sistema de apoio diferenciado. Professores capacitados sobre técnicas e metodologias de atendimento especial serão responsáveis 
por estas crianças.” p. 180 PNE

“Para evitar a exclusão dos alunos por razões de género, necessidades educativas especiais ou condição económica, é necessário 
introduzir-se programas de apoio social.” p. 6 PEE

“O MINED promove o direito de todas as crianças, jovens e adultos, a uma educa- ção básica, incluindo aquelas que apresentam 
dificuldades físicas e/ou de apren- dizagem e, portanto, necessitam de uma atenção educativa especial. A estratégia assenta no 
princípio da inclusão, com vista a assegurar que as crianças, os jovens e os adultos com necessidades educativas especiais e/ou 
com deficiência, possam frequentar escolas regulares, em vez de serem segregadas em escolas especiais.” p. 42 PEE

“No que tange à implementação de Educação Inclusiva, esta é tratada de forma transversal em todos os níveis de ensino (Ensino 
Primário, Ensino Secundário Geral, Ensino Técnico Profissional, Alfabetização e Educação de Adultos e Ensino Superior). Há 
necessidade de se introduzir a Língua de Sinais e o Sistema Braille nos Institutos de Formação de Professores assim como nas 
Universidades, para garantir uma aprendizagem efectiva dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE) de carácter visual 
e auditivo” p. 58 PO

Princípios do SINAQES: Educação; Integração; Globalidade; Participação; Continuidade; Isenção; Legitimidade; etc. p. 13 LES
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cooperação (expansão do ensino superior) “Estas acções, necessitam de ser acompanhadas pelo desenvolvimento da cooperação com outras 
instituições nacionais e internacionais.” p. 184 PNE

“Reforçar as relações de cooperação visando elevar a confiança com os diferentes países e defender os interesses nacionais nos fora 
de defesa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), 
União Africana (UA), Organização das Nações Unidas (ONU) e outros organismos internacionais” p. 11 PQG 

“A Política Externa e a Política de Cooperação Internacional da República de Moçambique e sua Estratégia de Implementação 
desempenham um papel fundamental na promoção, estabelecimento e fortalecimento das relações de amizade com os Estados, 
países e organizações internacionais e na mobilização de recursos para a implementação da agenda de desenvolvimento nacional.” ‘. 
56 PQG

“Neste momento, o grupo é composto por 23 parceiros de cooperação15, entre parceiros bilaterais, organizações das Nações Unidas 
e diferentes bancos interna- cionais, que participam activamente numa ou noutra plataforma de diálogo. “ p. 18 PEE

“A cooperação cultural com outros povos baseia-se na interdependência entre Estados, independentemente dos seus sistemas 
políticos e ideológicos” p. 6 PCEI

“A cooperação entre povos e nações permite a troca de experiências, um melhor conhecimento e respeito mútuos. 

Por isso, a cooperação cultural desempenha um papel fundamental na expansão e desenvolvimento da cooperação política e 
económica entre países.

[…] o Governo reserva atenção especial ao reforço dos laços de amizade e cooperação com os países da região e com os países 
falantes do português.” p. 9 PCEI

“Promover e encorajar a promoção de intercâmbios culturais entre grupos nacionais e estrangeiros;

Negociar e assinar acordos e outros dispositivos afins para o intercâmbio cultural com outros países e regulamentar o funcionamento 
de centros culturais estrangeiros” p. 9 PCEI

“promover acções de intercâmbio científico, técnico, cultural, desportivo e artístico, com instituições nacionais e estrangeiras” p. 26 
CLES
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outros1 “a soberania nacional deve ser preservada, uma vez que a perturbação ou perda desta pode resultar em efeitos negativos tais como 
braindrain, perda de cultura nacional a favor da cultura estrangeira, a abertura do país como mercado de produtos dos países 
terceiros, entre outros.” p. 76 PEES

Fragilidades: salas de aulas insuficientes, elevado rádio professor -alunos, “Embora a reforma na formação dos professores tenha 
resultado no aumento do número de professores formados, o currículo de formação inicial ainda se revela muito teórico e não foi 
dada atenção adequada à formação em serviço e ao acompanhamento aos novos professores, ao nível da sala de aula”, reduzida 
percentagem de tempo letivo efetivo, problemas de assiduidade dos professores, sobre carga das infraestruturas, insuficientes 
verbas alotadas às escolas, desarticulação na implementação do novo currículo, dificuldades na introdução do ensino bilingue, 
limitação na integração dos temas transversais, limitada participação de alunos com necessidades educativas especiais.” pp. 58-59 
PEE

“A mobilidade estudantil é a possibilidade dos estudantes se movimentarem de um programa ou curso para o outro dentro da mesma 
instituição ou entre IES.

A mobilidade estudantil compreende igualmente a possibilidade dos estudantes frequentarem disciplinas ou módulos fora da 
instituição em que estão matriculados ou mesmo em IES fora do país.” p. 67 CLES

outros2 Historial:

“[…] em 35 anos, portanto, desde 1975, passou-se de uma única instituição de ensino superior, a Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM), com cerca dez 2.433 estudantes, para 38 IES, com mais de 101.300 estudantes, em 2010. Apenas nos últimos cinco anos, 
passou-se de 14 IES, em 2004, para as já referidas 38.” p. 22 PEES

No ensino superior Moçambique apresentava, em 2009, 38 instituições sendo 17 públicas e 21 privadas. O número total de alunos 
ascendia aos 81.250 alunos, e apesar de mais de metade das instituições serem privadas, 75% dos alunos estavam matriculados em 
instituições públicas.” p. 40 PTE

O ensino superior aumentou rapidamente de cerca de 12 mil estudantes, em 2000, para mais de 101 mil, em 2010. Persistem 
desafios relativamente à qualidade de ensino e ao funcionamento das instituições de ensino dos diferentes níveis.” p. 7 PEES

Em 2012 “No ensino superior, o universitário representa 80%, enquanto 20% dos estudantes frequentavam o ensino politécnico.” p. 7 
PEES

“O lançamento, em 2000, do Plano Estratégico do Ensino Superior em Moçambique 2000-2010 e a criação do Ministério do Ensino 
Superior, Ciência e Tecnologia (MESCT), são reveladores do compromisso do Estado em relação aos grandes desafios que se 
colocavam ao próprio subsistema […], às políticas a perseguir para responder ao crescimento e à complexidade que aí se verificavam 
e, finalmente, ao sentido de cidadania que estava subjacente no perfil dos quadros a formar.” p. 34 PEES

“A evolução do ensino superior em Moçambique pode ser dividida em quatro fases distintas desde a sua origem, em 1960, até ao 
presente. Em 1960, ainda no regime colonial, o ensino superior surge na forma de Estudos Gerais Universitários. Leccionava-se a 
parte geral de diferentes cursos universitários, cuja conclusão deveria obrigatoriamente ser feita em Portugal. Existia apenas uma 
instituição universitária, a Universidade de Lourenço Marques (ULM), cujo modelo de funcionamento fazia parte do quadro regulador 
das universidades portuguesas. Pode-se considerar esta como a primeira fase do ensino superior em Moçambique.
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A terceira fase começa em 1995, com o surgimento das primeiras instituições de ensino superior privado, cuja criação vai levar o 
Estão a iniciar o estabelecimento de normas e regulamentos para manter a harmonia no sistema. Esta terceira fase caracteriza-se 
também por um desenvolvimento natural do número de instituições e de estudantes, tendo em conta a capacidade docente então 
existente.


Por volta do ano 2000, emerge uma quarta fase, com a criação muito acelerada de IES, passando rapidamente de cerca de 5 para 38 
em 2010, e passando no mesmo período de cerca de 12.000 para 101.300 estudantes, entre instituições públicas e provadas, 
universitárias e politécnicas, ensino superior policial e militar.” p 52 PEES


“Após a guerra dos 16 anos, a reconstrução do país começou em 1992, com a assinatura do Acordo Geral de Paz.” p. 11 PEE

“Desde a proclamação da independência, em 1975, Moçambique conheceu três períodos distintos na evolução do Sistema 
Educativo: 

O primeiro, entre 1974/5 e 1979, em que se assistiu a uma forte expansão da rede e dos efectivos escolares, como resultado da 
nacionalização da Educação no período pós-indeendência; 

O segundo, O terceiro, a partir de 1992, com a assinatura do Acordo de Paz, até aos nossos dias, em que se voltou a registar uma 
sublinhada tendência de ex- pansão da rede e dos efectivos escolares, primeiro do Ensino Primário e, mais tarde, particularmente 
durante os últimos anos (o período do PEEC), do Ensino Secundário.  
A partir de 1992, o número de alunos passou de 1,2 milhões para 4,4 milhões (2011) no EP1, e de 130 mil para 871 mil no EP2 (2011).  
entre 1980 e 1992, que corresponde ao período do conflito armado, no qual se verificou a redução significativa da rede escolar e uma 
estagnação do número de alunos; 

No Ensino Secundário Geral, o número de alunos que frequentam o 1o ciclo pas- sou de 43 mil em 1992 para 761 mil alunos em 2011 
tendo a percentagem de raparigas passado de 37% para 47,5%. O número de distritos onde era leccionado o 1o ciclo passou de 44 
em 1992 para 86 em 2000 e para 113 em 2005. Todos os distritos estão cobertos em 2011.  
No 2o ciclo do Ensino Secundário Geral, em 1992, apenas 6 distritos possuíam pelo menos uma escola secundária que leccionava o 
2o ciclo. Havia menos de 5 mil alunos e só 25% do total de alunos eram raparigas. Em 2011, 98 distritos possuem pelo menos uma 
escola secundária do 2o ciclo com um total de 191 mil alunos, dos quais quase 46% são do sexo feminino.” p. 21 PEE 

“de ano para ano, mais professores foram colocados no ESG1 e no ESG2 e que o número professores com formação pedagógica 
tem vindo a aumentar no ESG1.” p. 77 PEE 
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“O Ensino Superior expandiu-se de forma explosiva nos últimos anos; o número de estudantes matriculados quase triplicou e o 
número de instituições duplicou. As instituições públicas aumentaram em 89% entre 2004 e 2010, enquanto as do ensino privado 
registaram um acréscimo de 163%. A rede de instituições do ES cobre, actualmente, todas as províncias do país. Houve uma 
diversificação acentuada de cursos de formação e de tipos de instituições. A par disto, o número de estudantes registou, também, 
um crescimento significativo entre 2004 e 2010, tendo passado de 15.113 para 72.636 no ensino público e de 7.143 para 28.726, no 
ensino privado. A percentagem de raparigas subiu de 31,6% em 2004, para 39% em 2011. Globalmente, em 2010, os estudantes do 
ensino privado representavam cerca de 29% do total dos estudantes deste nível de ensino. O acesso às instituições públicas fora de 
Maputo aumentou, melhorando a equidade geográfica, em termos de oportunidades de acesso. 

Os graduados do ES, como resultado da criação de mais instituições deste nível, têm vindo a aumentar, tendo passado de 2.878 em 
2004 para cerca de 8.600 em 2010, o que corresponde a um crescimento na ordem dos 250%.” pp. 93-94 PEE 


“Uma barreira significativa para a aprendizagem é o fraco domínio da língua oficial, o Português. A maioria das crianças não tem 
português como língua materna. Existem 16 línguas nacionais em Moçambique. Aprender a ler num novo idioma que as crianças não 
falam ou compreendem, torna a aprendizagem da leitura um sério desafio para professores e alunos.” p. 20 PO


“Embora grande parte dos professores tenha formação pedagógica e tenha participado em capacitações, os relatórios das 
supervisões pedagógicas, bem como vários estudos, indicam que grande parte dos professores não aplica as metodologias de 
ensino que têm aprendido nas formações e capacitações por razões ainda não bem documentadas” p. 21 PO


“Para um impacto mais imediato, está prevista a elaboração de um programa de capacitação dos professores do 1o ciclo, com 
enfoque no ensino de metodologias de oralidade, leitura e escrita em português. 

Esta capacitação pretende preparar o professor para que este se adapte à situação concreta na sala de aula em termos de i) uso da 
língua local (mesmo no ensino monolingue) para apoiar a aprendizagem dos alunos, ii) diversificação das actividades, elaboração de 
materiais didácticos com recursos locais e melhor uso do livro escolar de modo a assegurar que a criança fique envolvida e motivada 
para participar no processo de ensino-aprendizagem e iii) introdução de estratégias simples para verificar e acompanhar o nível de 
entendimento e aprendizagem do aluno.” p. 39 PO 


"A literatura compreenda a oral e escrita. A literatura oral tem sido, ao longo dos séculos, o veículo mais importante de transmissão e 
preservação, de geração em geração, dos conhecimentos e experiências, da história, mitos, poemas, contos, canções, lendas e 
provérbios.

A literatura escrita desempenha um papel importante no desenvolvimento da criatividade e na veiculação de ideias, experiências e 
valores nacionais e universais.” p.8 PCEI
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Planos Curriculares dos Cursos 
(PCC) 

Referência a…

PCC Licenciatura 
em Ensino de Língua 
Portuguesa (Revisto)

PCC Licenciatura 
em Ensino de 
Português com 
habilitação em 
ensino de Inglês  e 
Francês

PCC  Formação de 
Professores de 
Português (Modelo 
12.ª+1)

PCC Licenciatura 
em Ensino de 
Francês LE com 
Habilitações em 
Ensino de Inglês ou 
Português

PCC Licenciatura 
em Ensino de Inglês 
com Habilitações 
em Ensino de 
Português ou 
Francês

2014 2009 2009 2009 2009

interculturalidade X X X X

cultura X X X X

auto-consciencialização / 
conhecim.

identidade X X X X

espírito crítico

interação com o outro X X X X X

perpetivas etnorelativas

valorização da diversidade X X X X

respeito, tolerância, igualdade X X X X

disciplinas na área da EI X
Outras indicações

Minors X X X X

Temas Transversais X X X X X

Componentes X X X

Formação de Professores X X X

Reforma curricular X X

Mobilidade X X

Tarefas (EI) X X

Planos Curriculares dos Cursos 
(PCC) 

Referência a…
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NEE X X

Ética e Deontologia X X

Ensino Bilingue X X

PCC Licenciatura 
em Ensino de Língua 
Portuguesa (Revisto)

PCC Licenciatura 
em Ensino de 
Português com 
habilitação em 
ensino de Inglês  e 
Francês

PCC  Formação de 
Professores de 
Português (Modelo 
12.ª+1)

PCC Licenciatura 
em Ensino de 
Francês LE com 
Habilitações em 
Ensino de Inglês ou 
Português

PCC Licenciatura 
em Ensino de Inglês 
com Habilitações 
em Ensino de 
Português ou 
Francês

2014 2009 2009 2009 2009

Planos Curriculares dos Cursos 
(PCC) 

Referência a…
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PCC Lic Ens LP PCC Lic Ensino PT Form Prof PT 12+1 PCC Lic Ens FR PCC Lic Ens Ing

interculturalidade Minor de PLE, disciplina 
com o nome “Língua 
Portuguesa e 
Interculturalidade na 
CPLP” p. 37 [sem 
programa]

No Programa de ML - 
Competências: “Analisa 
a Lusofonia e o mundo 
lusófono numa 
perspectiva intercultural” 
p. 75

No Programa de ML - 
Objetivos: “Adquirir uma 
visão global da 
Lusofonia e do mundo 
lusófono numa 
perspectiva intercultural” 
p. 75

No Programa de ML - 
Competências: “Analisa 
a Lusofonia e o mundo 
lusófono numa 
perspectiva intercultural” 
p. 48

No Programa de ML - 
Objetivos: “Adquirir uma 
visão global da 
Lusofonia e do mundo 
lusófono numa 
perspectiva intercultural” 
p. 48

No Programa de Mundo 
Francófono, nos 
Objetivos Gerais: “	
Adquirir conhecimentos 
gerais sobre a 
Francofonia numa 
perspectiva intercultural 
partindo da realidade 
que eles já conhecem 
que é o contexto da 
Lusofonia em 
Moçambique e noutros 
países lusófonos” p. 292


[Programa de 
Sociolinguística]

“Descrever problemas 
particulares decorrentes 
da situação plurilingue e 
multicultural e as suas 
implicações para o 
indivíduo, a escola e a 
sociedade” p. 213

[Programa de Didática 
do FLE III]

[Tema 4]

“O Intercultural e o 
ensino do francês língua 
estrangeira : 

- a competência 

intercultural 

- a competência 

transcultural” p. 72


[Programa de 
Sociolinguística]
“Descrever problemas 
particulares decorrentes 
da situação plurilingue e 
multicultural e as suas 
implicações para o 
indivíduo, a escola e a 
sociedade” p. 228

[Programa de TT - 
Educação Ambiental] 
“[…] a EA deve ser 
considerada como parte 
integrante da Educação 
para o Desenvolvimento 
Sustentável, tal como a 
Educação para a 
cidadania, a Educação 
Inter-cultural e Educação 
para a Paz” p. 255 
 

[Programa de História da 
Língua Inglesa]

“Adquirir conhecimentos 
gerais sobre o Mundo 
anglófono (numa 
perspectiva intercultural 
partindo da realidade 
que eles já conhecem 
que é o contexto da 
Lusofonia em 
Moçambique e noutros 
países lusófonos)” p. 56 
No Programa de ML - 
Competências: “Analisa 
a Lusofonia e o mundo 
lusófono numa 
perspectiva intercultural” 
p. 203

No Programa de ML - 
Objetivos: “Adquirir uma 
visão global da 
Lusofonia e do mundo 
lusófono numa 
perspectiva intercultural” 
p. 203

No Programa de Mundo 
Francófono, nos 
Objetivos Gerais: “	
Adquirir conhecimentos 
gerais sobre a 
Francofonia numa 
perspectiva intercultural 
partindo da realidade 
que eles já conhecem 
que é o contexto da 
Lusofonia em 
Moçambique e noutros 
países lusófonos” p. 255
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Tema do Programa da 
Didáctica da Língua 
Bantu II: Objetivos: 
“adquirir conhecimentos 
sobre ensino plurilingue 
para uma educação 
intercultural” p. 305

Temas: “Ensino 
plurilingue, educação 
intercultural: 
características da 
população 
moçambicana; 
programas de educação 
bilingue: segregação, 
submersão, transição/
manutenção, imersão” p. 
306

[Programa de 
Sociolinguística]

“Descrever problemas 
particulares decorrentes 
da situação plurilingue e 
multicultural e as suas 
implicações para o 
indivíduo, a escola e a 
sociedade” p. 180

[Programa de 
Sociolinguística]

“Descrever e explicar 
problemas decorrentes 
da situação plurilingue e 
multicultural (fenómenos 
diglóssicos) e as sua 
implicações para o 
Indivíduo, a Escola e 
Sociedade” p. 186
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interculturalidade Informação do Programa 
de TT - Ética, 
Diversidade e Inclusão: 
"o tema Ética, 
Diversidade e Inclusão 
na Universidade 
Pedagógica aponta para 
a necessidade de uma 
educação intercultural 
virada para a 
diversidade, 
promovendo o 
reconhecimento e a 
valorização das 
diferenças como uma 
oportunidade e fonte de 
aprendizagem para 
todos, no respeito pela 
multiculturalidade da 
sociedade 
moçambicana. 

Por isso, pretende-se 
com este tema contribuir 
para moralização da 
sociedade 
moçambicana, dos 
nossos estudantes na 
Universidade 
projectando a contrução 
de relações sociais mais 
harmóniosas e 
inclusivas, que atendem 
a diversidade dos 
sujeitos.” p. 347

PCC Lic Ens LP PCC Lic Ensino PT Form Prof PT 12+1 PCC Lic Ens FR PCC Lic Ens Ing
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cultura Conteúdo temático da 
disciplina de 
Antropologia Cultural de 
Moçambique: “	O 
conceito antropológico 
de cultura (Pluralidade e 
diversidade de 
definições e 
abordagens); Cultura e 
sociedade; Conteúdos 
do conceito 
antropológico de cultura 
(crenças e ideias,  
valores, normas, 
símbolos); A diversidade 
cultural; O dinamismo e 
a mudança cultural” p. 
96

Conteúdo temático da 
disciplina de 
Antropologia Cultural de 
Moçambique: “	O 
conceito antropológico 
de cultura (Pluralidade e 
diversidade de 
definições e 
abordagens); Cultura e 
sociedade; Conteúdos 
do conceito 
antropológico de cultura 
(crenças e ideias,  
valores, normas, 
símbolos); A diversidade 
cultural; O dinamismo e 
a mudança cultural” p. 
68

[Bibliografia sobre]

L’approche 
ethnosocioculturelle de 
l’enseignement des 
langues 

[Programa de Francês II]

“A aprendizagem terá 
como base um manual 
de ensino de francês 
língua estrangeira o que 
nos permitira tratar 
aspectos ligados a 
língua e acultura 
francesa em 
comparação com os 
aspectos da cultura dos 
estudantes” p. 155 
Conteúdo temático da 
disciplina de 
Antropologia Cultural de 
Moçambique: “	O 
conceito antropológico 
de cultura (Pluralidade e 
diversidade de 
definições e 
abordagens); Cultura e 
sociedade; Conteúdos 
do conceito 
antropológico de cultura 
(crenças e ideias,  
valores, normas, 
símbolos); A diversidade 
cultural; O dinamismo e 
a mudança cultural” p. 
38

[Bibliografia sobre]

L’approche 
ethnosocioculturelle de 
l’enseignement des 
langues 

[Programa de Francês II]

“A aprendizagem terá 
como base um manual 
de ensino de francês 
língua estrangeira o que 
nos permitira tratar 
aspectos ligados a 
língua e acultura 
francesa em 
comparação com os 
aspectos da cultura dos 
estudantes” p. 291 
Conteúdo temático da 
disciplina de 
Antropologia Cultural de 
Moçambique: “	O 
conceito antropológico 
de cultura (Pluralidade e 
diversidade de 
definições e 
abordagens); Cultura e 
sociedade; Conteúdos 
do conceito 
antropológico de cultura 
(crenças e ideias,  
valores, normas, 
símbolos); A diversidade 
cultural; O dinamismo e 
a mudança cultural” p. 
62
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[Programa de Didática 
do FLE III]

“Saber interpretar os 
aspectos socioculturais 
que decorrem da relação 
entre cultura do outro e 
cultura materna” p 70

“Colocar à disposição 
do futuro professor de 
francês instrumentos de 
análise e de 
interpretação na 
confrontação entre 
língua-cultura 
estrangeira e língua-
cultura materna no 
contexto do ensino do 
francês em 
Moçambique” p. 70

“Abordagem 
etnosociocultural do 
ensino de línguas 
estrangeiras na 
perspectiva 
comunicativa” p. 71

“choque cultural” p. 71

“Ensinar a competência 
cultural” p. 71

PCC Lic Ens LP PCC Lic Ensino PT Form Prof PT 12+1 PCC Lic Ens FR PCC Lic Ens Ing
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[Programa de 
Semiologia] 

[Objetivos gerais]

“Trata-se de dar aos 
estudantes os 
instrumentos de análise 
dos diferentes códigos 
culturais de 
comunicação e de 
expressão (exemplo : 
ritual das refeições, do 
vestimentário ao ritual de 
casamento, análise de 
imagens, até a análise 
de obras picturais, etc.) 
da sociedade francesa, a 
fim de desenvolver a sua 
competência linguística 
e sociocultural” p. 179

“Assim, os programas 
temáticos foram 
redigidos em termos de 
objectivos a alcançar, 
aptidões a adquirir e de 
competências 
específicas a 
desenvolver nos quatro 
grandes domínios que 
definem o perfil 
profissional do professor 
de francês com 
habilidade em inglês ou 
português: competência 
linguística – 
competência 
comunicativa – 
competência cultural – 
competência” p. 6 
pedagógica 
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auto-
consciencialização / 
conhecimento
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identidade (Línguas)“a necessidade 
de responder ao plano 
do Ministério que ao 
introduzir o Ensino 
Bilingue em 
Moçambique, para além 
de contribuir para a sua 
valorização, fazendo 
ombrear ao Português 
as Línguas 
Moçambicanas, permite 
que sejam com elas 
resgatados valores 
culturais, garantindo que 
todas os valores e 
culturas encontrem na 
Universidade um lugar 
de teorização, elevação, 
consolidação, 
afirmação” p. 12

Conteúdo temático da 
disciplina Antropologia 
Cultural de Moçambique: 
“Crítica do parentesco: 
O caso Macua”; “Lobolo 
em Moçambique”; 
“famílias em contexto de 
mudança em 
Moçambique”; “Os ritos 
de passagem”; 
“Feitiçaria, Ciência e 
Racionalidade”; “Cultura, 
tradição e religiosidade”︎; 
“Modelos religiosos 
endógenos vs modelos 
religiosos exógenos” p. 
97

Conteúdo temático da 
disciplina Antropologia 
Cultural de Moçambique: 
“Crítica do parentesco: 
O caso Macua”; “Lobolo 
em Moçambique”; 
“famílias em contexto de 
mudança em 
Moçambique”; “Os ritos 
de passagem”; 
“Feitiçaria, Ciência e 
Racionalidade”; “Cultura, 
tradição e religiosidade”︎; 
“Modelos religiosos 
endógenos vs modelos 
religiosos exógenos” p. 
69

Conteúdo temático da 
disciplina Antropologia 
Cultural de Moçambique: 
“Crítica do parentesco: 
O caso Macua”; “Lobolo 
em Moçambique”; 
“famílias em contexto de 
mudança em 
Moçambique”; “Os ritos 
de passagem”; 
“Feitiçaria, Ciência e 
Racionalidade”; “Cultura, 
tradição e religiosidade”︎; 
“Modelos religiosos 
endógenos vs modelos 
religiosos exógenos” p. 
38

Conteúdo temático da 
disciplina Antropologia 
Cultural de Moçambique: 
“Crítica do parentesco: 
O caso Macua”; “Lobolo 
em Moçambique”; 
“famílias em contexto de 
mudança em 
Moçambique”; “Os ritos 
de passagem”; 
“Feitiçaria, Ciência e 
Racionalidade”; “Cultura, 
tradição e religiosidade”︎; 
“Modelos religiosos 
endógenos vs modelos 
religiosos exógenos” p. 
62
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Conteúdos do programa 
de TT - Educação 
Patriótica e para a 
Moçambicanidade: “A 
Educação Patriótica e 
para Moçambicanidade, 
como tema transversal 
pretende promover o 
espírito patriótico, o 
sentimento de pertença 
e comprometimento com 
as causas e interesses 
supremos do país, a 
valorização da 
moçambicanidade e dos 
valores que a orientam 
[…] Pretende-se tambem 
formar cidadãos capazes 
de contribuir para a 
promoção da paz e da 
unidade nacional, e o 
aprofundamento da 
democracia e respeito 
pelos direitos humanos” 
p. 335


espírito crítico
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interação com o outro “desenvolver um espírito 
de trabalho em equipa, 
privilegiando a partilha 
de saberes e 
experiências (sociais, 
políticos, económicos, 
ideológicos e culturais) 

” p. 14

“saber ser e saber 
conviver 
profissionalmente” p. 16 
(no perfil do graduado)

“ser capaz de incentivar 
a construção participada 
de regras de convivência 
democrática e gerir com 
segurança e flexibilidade 
situações problemáticas 
e conflitos interpessoais 
de natureza diversa” p. 
17 (saber ensinar e 
aprender)

“ter sempre em 
perspectiva o trabalho 
de equipa como factor 
de enriquecimento da 
sua formação e da 
actividade profissional, 
privilegiando a partilha 
dos saberes e das 
experiências” p. 18

“valorizar as relações 
humanas e o papel do 
diálogo na realização da 
missão educativa” p. 19

“desenvolver um espírito 
de trabalho em equipa, 
privilegiando a partilha 
de saberes e 
experiências (sociais, 
políticos, económicos, 
ideológicos e culturais) 

” p. 9

“saber ser e saber 
conviver 
profissionalmente” p. 11 
(no perfil do graduado)

“ser capaz de incentivar 
a construção participada 
de regras de convivência 
democrática e gerir com 
segurança e flexibilidade 
situações problemáticas 
e conflitos interpessoais 
de natureza diversa” p. 
12 (saber ensinar e 
aprender)

“ter sempre em 
perspectiva o trabalho 
de equipa como factor 
de enriquecimento da 
sua formação e da 
actividade profissional, 
privilegiando a partilha 
dos saberes e das 
experiências” p. 13

“valorizar as relações 
humanas e o papel do 
diálogo na realização da 
missão educativa” p. 13

[Programa de Didáctica 
do Português]

“Saber trabalhar em 
equipa, respeitando a 
individualidade de cada 
um” p. 33  

“Trabalhar em equipe 
para enriquecer a sua 
formação e da 
actividade profissional, 
privilegiando a partilha 
dos saberes e das 
experiências” p. 11

[Programa de Estágio 
Pedagógico]
“trabalhar em equipe 
desenvolvendo o 
principio de 
interdisciplinaridade e 
construindo projectos 
educativos comuns” p. 
86 

“Trabalhar em equipa, 
privilegiando a partilha 
de saberes e das 
experiências” p. 9

[Programa de Estágio 
Pedagógico de FLE]

“trabalhar em equipe 
desenvolvendo o 
principio de 
interdisciplinaridade e 
construindo projectos 
educativos comuns” p. 
268

[Programa de Estágio 
Pedagógico em Ensino 
do Português]

“Saber trabalhar em 
equipe, respeitando a 
individualidade de cada 
um” p. 217 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Conteúdo temático da 
disciplina de 
Antropologia Cultural de 
Moçambique: "	O 
processo de construção 
do império colonial e a 
pluralidade cultural”; “	
A construção do outro e 
a etnicização/tribalização 
em Moçambique”; “	
Os discursos da 
identidade nacional 
moçambicana”; “	
O paradigma da 
diversidade cultural em 
Moçambique” p. 96  

  

Conteúdo temático da 
disciplina de 
Antropologia Cultural de 
Moçambique: "	O 
processo de construção 
do império colonial e a 
pluralidade cultural”; “	
A construção do outro e 
a etnicização/tribalização 
em Moçambique”; “	
Os discursos da 
identidade nacional 
moçambicana”; “	
O paradigma da 
diversidade cultural em 
Moçambique” p. 69


[Programa de Estágio 
Pedagógico]

“Saber trabalhar em 
equipe, respeitando a 
individualidade de cada 
um” p. 120

[Programa de Estágio 
Pedagógico de FLE]

“trabalhar em equipe 
desenvolvendo o 
principio de 
interdisciplinaridade e 
construindo projectos 
educativos comuns” p. 
305

Conteúdo temático da 
disciplina de 
Antropologia Cultural de 
Moçambique: "	O 
processo de construção 
do império colonial e a 
pluralidade cultural”; “	
A construção do outro e 
a etnicização/tribalização 
em Moçambique”; “	
Os discursos da 
identidade nacional 
moçambicana”; “	
O paradigma da 
diversidade cultural em 
Moçambique” p. 38

Conteúdo temático da 
disciplina de 
Antropologia Cultural de 
Moçambique: "	O 
processo de construção 
do império colonial e a 
pluralidade cultural”; “	
A construção do outro e 
a etnicização/tribalização 
em Moçambique”; “	
Os discursos da 
identidade nacional 
moçambicana”; “	
O paradigma da 
diversidade cultural em 
Moçambique” p. 62

perpetivas 
etnorelativas
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valorização da 
diversidade

“ser capaz de 
desenvolver estratégias 
pedagógicas 
diferenciadas, 
conducentes ao sucesso 
e realização de cada 
aluno, no quadro da 
diversidade cultural e da 
heterogeneidade dos 
sujeitos, mobilizando 
valores, saberes, 
experiências culturais e 
sociais dos alunos” p. 17  
(saber ensinar e 
aprender) 

“identificar-se, de forma 
ponderada, e respeitar 
os valores, as diferenças 
culturais e  pessoais dos 
alunos e demais 
membros da 
comunidade educativa, 
valorizando os diferentes 
saberes e culturas e 
combatendo os 
processos de exclusão e 
discriminação” p. 18 
(saber ser) 

Programa de NEE: 
“Potenciar o respeito a 
individualidade e o 
reconhecimento da 
diferença como valor 
humano inquestionavel” 
p. 147

“ser capaz de 
desenvolver estratégias 
pedagógicas 
diferenciadas, 
conducentes ao sucesso 
e realização de cada 
aluno, no quadro da 
diversidade cultural e da 
heterogeneidade dos 
sujeitos, mobilizando 
valores, saberes, 
experiências culturais e 
sociais dos alunos” p. 12  
(saber ensinar e 
aprender) 

“identificar-se, de forma 
ponderada, e respeitar 
os valores, as diferenças 
culturais e  pessoais dos 
alunos e demais 
membros da 
comunidade educativa, 
valorizando os diferentes 
saberes e culturas e 
combatendo os 
processos de exclusão e 
discriminação” p. 13 
(saber ser) 

Programa de NEE: 
“Potenciar o respeito a 
individualidade e o 
reconhecimento da 
diferença como valor 
humano inquestionavel” 
p. 116

[Programa de TT]

“Respeito e cuidado pela 
comunidade de vida 
(diversidade humana, 
compaixão, amor, paz e 
beleza)” p. 239


“identificar-se, de forma 
ponderada, e respeitar 
os valores, as diferenças 
culturais e  pessoais dos 
alunos e demais 
membros da 
comunidade educativa, 
valorizando os diferentes 
saberes e culturas e 
combatendo os 
processos de exclusão e 
discriminação” p. 10 
(saber ser) 


Programa de NEE: 
“Potenciar o respeito a 
individualidade e o 
reconhecimento da 
diferença como valor 
humano inquestionavel” 
p. 100

“respeitar valores, 
culturas e 
individualidades” p. 14


[Programa de TT]

“Respeito e cuidado pela 
comunidade de vida 
(diversidade humana, 
compaixão, amor, paz e 
beleza)” p. 310
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Informação do Programa 
de TT - Ética, 
Diversidade e Inclusão: 
“Moçambique é um país 
rico do ponto de vista de 
sua diversidade cultural 
e racial, no qual seus 
povos, 
independentemente de 
suas particularidades 
(etnia, lingua, cor da 
pele, status económico, 
etc) ou necessidades 
convivem de forma 
harmoniosa guiados pelo 
espírito da unidade 
nacional – factor 
decisivo da nossa 
autodeterminação como 
povo soberano” p. 347

Informação do Programa 
de TT - Ética, 
Diversidade e Inclusão: 
“a proposta de trabalho 
com este tema surge 
como uma forma de 
contribuir para a 
valorização desta 
diversidade existente na 
sociedade moçambicana 
orientando-se por 
princípios éticos, morais, 
democráticos e de 
cidadania” p. 347

PCC Lic Ens LP PCC Lic Ensino PT Form Prof PT 12+1 PCC Lic Ens FR PCC Lic Ens Ing

Página �  de �15 26



respeito, tolerância, 
igualdade

“desenvolver uma 
consciência ética, de 
modo a favorecer a 
equidade na educação e 
na sociedade em geral, 
ao nível do género e de 
classes sociais e 
profissionais” p. 14 
(destaque do género)

“No domínio do saber 
conviver 
profissionalmente, 
pretende-se que o 
Licenciado desenvolva a 
compreensão do outro, 
realize projectos comuns 
e prepare-se para gerir 
conflitos, respeite os 
valores do pluralismo, da 
compreensão mútua e 
da paz no quadro da  
realizar quotidiana da 
missão de educar” p. 18 

“ter capacidade para 
resolver situações 
problemáticas e de 
conflito, respeitando as 
opiniões e ideias do 
outro” p. 19

Programa de TT: “O 
planeta Terra está neste 
momento a enfrentar 
problemas de vária 
ordem que exigem de 
nós educadores uma 
posição mais firme e 
concreta acerca dos 
problemas que se 
relacionam com o 
ambiente, com a 
violência, com a 
discriminação racial, 
étnica, religiosa e sexual; 
com o HIV/SIDA que 
todos os dias colhe 
vidas humanas. Todos 
estes problemas estão a 
ser vividos pela 
sociedade, pelas famílias 
em todas as partes do 
mundo. As 
preocupações são 
urgentes e também são 
globais. As questões que 
preocupam os 
habitantes da Terra não 
se encontram, muitas 
vezes, contempladas 
nos currículos escolares 
visto que são 
considerados saberes 
extra-escolares que 
envolvem uma 
aprendizagem sobre a 
realidade, na realidade e 
da realidade” p. 343

“A missão da UP 
encontra-se definida nos 
artigos 1, 2, da Lei no 
6/92 de 6 de Maio (cf. 
Estatutos da UP 
aprovados em 25 de 
Abril de 1995). Assim a 
UP deve promover a: 
“Democracia e respeito 
pelos direitos humanos; 
Igualdade e não 
discriminação: 
Valorização dos ideias 
da pátria, ciência e 
humanidade; Liberdade 
de criação cultural, 
artística, científica e 
tecnológica; 
Participação no 
desenvolvimento 
económico, científico, 
social e cultural do país, 
da região e do mundo.” 
p. 7 

“Consideramos que as 
formas mais adequada 
para trabalhar os temas 
transversais na UP são: 
1. Abordagem sobre os 
temas em várias 
disciplinas […] 2. 
Desenvolvimento de 
actividades práticas 
sobre os temas; 
3.Criação de Projectos 
Educativos” p. 238 [igual 
nos prog. PT e Ing]  

[Programa TT]

“Democracia, não-
violência e paz 
(democracia, respeito e 
consideração” p. 310


“É necessário ressaltar que 
os temas transversais 
não constituem mais 
disciplinas a incorporar 
no currículo […] a 
introdução de tais temas 
deve ser 
cuidadosamente 
programada em conjunto 
pelas várias disciplinas 
dos cursos” p. 309


“Consideramos que as 
formas mais adequada 
para trabalhar os temas 
transversais na UP são: 
1. Abordagem sobre os 
temas em várias 
disciplinas […] 2. 
Desenvolvimento de 
actividades práticas 
sobre os temas; 
3.Criação de Projectos 
Educativos” p. 310 [igual 
nos prog. PT e Ing] 

PCC Lic Ens LP PCC Lic Ensino PT Form Prof PT 12+1 PCC Lic Ens FR PCC Lic Ens Ing

Página �  de �16 26



Conteúdos do programa 
de TT - Educação para a 
Paz, Democracia e 
Direitos Humanos: “Com 
o tema pretende-se fazer 
pereceber que todos os 
cidadãos são iguais 
perante a lei, gozando 
de direitos, deveres e 
obrigações para com o 
estado e o repeito das 
regras de convivencia 
harmoniosa e pacífica 
entre os cidadãos. Com 
este tema pretende-se 
formar cidadãos 
participativos, reflexivos 
e defensores dos mais 
nobres valores de 
cidadania e direitos 
humanos, tendo a paz, o 
diálogo e o respeito 
pelos outros como 
pressupostos básicos de 
uma convivência social 
democrática” p. 337

[TT a serem trabalhados 
nas várias disciplinas e 
não como uma disciplina 
à parte]


Programa de TT: “O 
planeta Terra está neste 
momento a enfrentar 
problemas de vária 
ordem que exigem de 
nós educadores uma 
posição mais firme e 
concreta acerca dos 
problemas que se 
relacionam com o 
ambiente, com a 
violência, com a 
discriminação racial, 
étnica, religiosa e sexual; 
com o HIV/SIDA que 
todos os dias colhe 
vidas humanas. Todos 
estes problemas estão a 
ser vividos pela 
sociedade, pelas famílias 
em todas as partes do 
mundo. As 
preocupações são 
urgentes e também são 
globais. As questões que 
preocupam os 
habitantes da Terra não 
se encontram, muitas 
vezes, contempladas 
nos currículos escolares 
visto que são 
considerados saberes 
extra-escolares que 
envolvem uma 
aprendizagem sobre a 
realidade, na realidade e 
da realidade” p. 236

Programa de TT: “O 
planeta Terra está neste 
momento a enfrentar 
problemas de vária 
ordem que exigem de 
nós educadores uma 
posição mais firme e 
concreta acerca dos 
problemas que se 
relacionam com o 
ambiente, com a 
violência, com a 
discriminação racial, 
étnica, religiosa e sexual; 
com o HIV/SIDA que 
todos os dias colhe 
vidas humanas. Todos 
estes problemas estão a 
ser vividos pela 
sociedade, pelas famílias 
em todas as partes do 
mundo. As 
preocupações são 
urgentes e também são 
globais. As questões que 
preocupam os 
habitantes da Terra não 
se encontram, muitas 
vezes, contempladas 
nos currículos escolares 
visto que são 
considerados saberes 
extra-escolares que 
envolvem uma 
aprendizagem sobre a 
realidade, na realidade e 
da realidade” p. 308
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Diciplinas na área da EI Didática do FLE III]

Minors Minors:

- Língua Portuguesa

- Ensino de 

Português

- Ensino de 

Português Língua 
Estrangeira


- Ensino de Línguas 
Bantu


- Ensino de Alemão 
(2014)

Minors:

- Francês

- Inglês

- Línguas Bantu 

(previsto mas não 
incluído)

Minors:

- Português

- Inglês

Minors:

- Português

- Francês

Temas transversais I. EDUCAÇÃO 
PATRIÓTICA E PARA A 
MOÇAMBICANIDADE 

II. EDUCAÇÃO PARA 
PAZ DEMOCRACIA E 
DIREITOS HUMANOS 

III. EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA E FISCAL 

IV. EDUCAÇÃO PARA A 
SAÚDE 

V. EDUCAÇÃO 
RODOVIÁRIA 

VI. ÉTICA, DIVERSIDADE 
E INCLUSÃO 

VII. Empreendedorismo e 
Visão de Negócios  
VIII. Educação Ambiental 
IX. EDUCAÇÃO PARA A 
IGUALDADE DE 
GÉNERO 

1. Empreendedorismo;

2. Género; 

3. Saúde Reprodutiva – 

HIV/SIDA; 

4. Currículo Local;

5. Educação 

Ambiental; 
6. Ètica e Deontologia 

Profissional;
7. Educação para a 

Paz; 
8. Educação Estética e 

Artística.  

1. Empreendedorismo e 
visão de negócios

1. Empreendedorismo;

2. Género; 

3. Saúde Reprodutiva – 

HIV/SIDA; 

4. Currículo Local;

5. Educação 

Ambiental; 
6. Ètica e Deontologia 

Profissional;
7. Educação para a 

Paz; 
8. Educação Estética e 

Artística.  

1. Empreendedorismo;

2. Género; 

3. Saúde Reprodutiva – 

HIV/SIDA; 

4. Currículo Local;

5. Educação 

Ambiental; 
6. Ètica e Deontologia 

Profissional;
7. Educação para a 

Paz; 
8. Educação Estética e 

Artística.  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Componentes - Formação Geral 
(integra Antropologia 
Cultural de 
Moçambique e Mundo 
Lusófono)


- Formação 
Educacional (integra 
Necessidades 
Educativas Especiais)


- Formação Específica

(Tem temas transversais 
mas não incluídos em 
nenhuma componente)

- Formação Geral 
(integra Antropologia 
Cultural de 
Moçambique, Mundo 
Lusófono e TT)


- Formação 
Educacional (integra 
Necessidades 
Educativas Especiais)


- Formação Específica

- Formação Geral (TT)

- Formação 

Educacional 
Formação Específica
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Outras: Ensino Bilingue “No sector da Educação, 
em 2004, foram 
introduzidos, a nível do 
ensino primário, 
programas de Educação 
Bilingue, que incluem a 
instrução em diferentes 
línguas Bantu. Estes 
programas estabelecem 
que o Português seja 
introduzido 
gradativamente como 
meio de ensino, de 
forma a preparar os 
alunos para o ensino 
secundário, onde a 
instrução é 
exclusivamente feita em 
Português. No entanto, 
dado o desenvolvimento 
dos programas de 
educação bilingue, e a 
gradual sensibilização da 
sociedade em relação à 
necessidade de 
protecção e 
desenvolvimento das 
línguas Bantu, o actual 
programa do Ensino 
Secundário Geral 
preconiza a introdução 
destas línguas como 
disciplinas” p. 19

[Programa PPG]

“Observar aspectos 
gerais de uma aula de 
língua, em contexto real, 
na modalidade 
monolingue e bilingue” 
p. 105  

PCC Lic Ens LP PCC Lic Ensino PT Form Prof PT 12+1 PCC Lic Ens FR PCC Lic Ens Ing

Página �  de �20 26



Formação de 
professores

“A Universidade 
Pedagógica (UP) é uma 
Instituição de Ensino 
Superior (IES) 
responsável pela 
formação de professores 
para todos os níveis do 
Sistema de Educação 
em Moçambique, assim 
como de outros quadros 
da educação (Bases e 
Directrizes Curriculares - 
2008)” p. 10

“A Visão da UP é tornar-
se um Centro de 
Excelência na área de 
Educação e Formação 
de Professores e de 
Profissionais de outras 
áreas” p. 13

“A Missão da UP é 
formar, a nível superior, 
professores para todos 
os níveis de ensino 
(infantil, primário, 
secundário, especial, 
técnico-profissional e 
superior) e técnicos para 
as áreas educacional e 
outras afins” p. 13

“A Universidade 
Pedagógica (UP) é uma 
Instituição de Ensino 
Superior (IES) 
responsável pela 
formação de professores 
para todos os níveis do 
Sistema de Educação 
em Moçambique, assim 
como de outros quadros 
da educação (Bases e 
Directrizes Curriculares - 
2008)” p. 6

“A Visão da UP é tornar-
se um Centro de 
Excelência na área de 
Educação e Formação 
de Professores e de 
Profissionais de outras 
áreas” p. 7

“A Missão da UP é 
formar, a nível superior, 
professores para todos 
os níveis de ensino 
(infantil, primário, 
secundário, especial, 
técnico-profissional e 
superior) e técnicos para 
as áreas educacional e 
outras afins” p. 8

“[…] em cumprimento 
das orientações 
emanadas pelo 
Ministério da Educação 
com vista ao aumento, 
em tempo mínimo, do 
número de professores 
com formação psico-
pedagógica adequada à 
prossecução dos planos 
do Governo na área da 
Educação […] elaborou 
planos de estudo 
compatíveis com as 
exigências e condições 
de realização dos Curso 
de Formação de 
Professores de 
Português, tendo em 
conta a sua missão no 
cômputo geral do 
desenvolvimento do país 
através da luta contra a 
pobreza” p. 5

“duração de dois 
semestres” p. 5

“Fornecer aos futuros 
professores 
conhecimentos básicos 
de Língua Portuguesa, 
Linguística e Literatura 
pertinentes para a 
realização da sua 
actividade docente” p. 6
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“Proporcionar aos 
formandos um conjunto 
de conhecimentos 
psicopedagógicos que 
lhes permitam realizar o 
ensino com segurança e 
qualidade” p. 6 
“Apoiar os formandos 
em termos de aquisição 
e desenvolvimento de 
técnicas de estudo e 
investigação” p. 6 

Reforma curricular “harmonizar o plano 
curricular com as actuais 
exigências da sociedade 
moçambicana” p. 10

“harmonizar o plano 
curricular com as actuais 
exigências da sociedade 
moçambicana” p. 6

Mobilidade “viabilizar a mobilidade 
dos estudantes na região 
e no mundo, tornando o 
saber mais global, e na 
mesma medida, a 
internacionalização da 
UP” p. 11

“viabilizar a mobilidade 
dos estudantes na região 
e no mundo, tornando o 
saber mais global, e na 
mesma medida, a 
internacionalização da 
UP” p. 7
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Línguas Introdução: Minor em 
Línguas Bantu

Alemão: “a necessidade 
de trazer para a 
Universidade mais uma 
língua para a 
comunicação, pesquisa 
e garante de mobilidade 
internacional, o alemão, 
língua amplamente 
falado no mundo e com 
uma imensidade de 
bibliografia, abrindo ao 
estudante todo o espaço 
europeu de pesquisa” p. 
12

Ensino do Português 
como Língua Estrangeira  
(Minor)

Minors em FR e ING
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Tarefas (EI) “ensinar a descobrir o 
prazer da compreensão 
do conhecimento e da 
descoberta, estimulando 
a curiosidade intelectual, 
o sentido crítico e a 
compreensão do real” p. 
16 (saber ensinar a 
aprender)

“saber que, para a 
génese dos problemas 
concorre uma vasta 
gama de factores cuja  
resolução necessita, 
muitas vezes, de uma 
intervenção 
multidisciplinar” p. 16 

“garantindo a todos um 
conjunto de 
aprendizagens que 
promovam o 
desenvolvimento integral 
dos alunos” p. 16 

“ser capaz de 
desenvolver a autonomia 
dos alunos e a sua plena 
inclusão na sociedade” 
p. 16

 (saber ensinar e 
aprender) 

“ensinar a descobrir o 
prazer da compreensão 
do conhecimento e da 
descoberta, estimulando 
a curiosidade intelectual, 
o sentido crítico e a 
compreensão do real” p. 
11 (saber ensinar a 
aprender)

“saber que, para a 
génese dos problemas 
concorre uma vasta 
gama de factores cuja  
resolução necessita, 
muitas vezes, de uma 
intervenção 
multidisciplinar” p. 11 

“garantindo a todos um 
conjunto de 
aprendizagens que 
promovam o 
desenvolvimento integral 
dos alunos” p. 11

“ser capaz de 
desenvolver a autonomia 
dos alunos e a sua plena 
inclusão na sociedade” 
p. 11

 (saber ensinar e 
aprender) 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NEE “ser capaz de realizar 
actividades educativas 
de apoio aos alunos e 
cooperar na detecção e 
acompanhamento dos 
alunos com 
necessidades educativas 
especiais” p. 17 

“ser capaz de realizar 
actividades educativas 
de apoio aos alunos e 
cooperar na detecção e 
acompanhamento dos 
alunos com 
necessidades educativas 
especiais” p. 12

Ética e Deontologia “reflectir sobre aspectos 
éticos e deontológicos 
inerentes à profissão, 
avaliando os efeitos das 
decisões tomadas” p. 18 
(saber ser)

“reflectir sobre aspectos 
éticos e deontológicos 
inerentes à profissão, 
avaliando os efeitos das 
decisões tomadas” p. 13 
(saber ser)
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Notas Nas áreas (Língua 
Portuguesa, Didática, 
Linguística e Literatura) - 
na área da Didática 
surgem como sub-áreas 
APENAS as seguintes:  

- Leitura/Escrita

- Avaliação educacional

- Ensino da gramática

[Sem referência à 
questão intercultural e 
ao ensino de línguas, ao 
plurilinguismo, à 
intercompreensão… 
tudo muito 
fragmentado… por 
exemplo colocando o 
ensino da gramática 
como separado do 
ensino da escrita e da 
leitura…] 

Nas áreas (Língua 
Portuguesa, Didática, 
Linguística e Literatura) - 
na área da Didática 
surgem como sub-áreas 
APENAS as seguintes:  

- Leitura/Escrita

- Avaliação educacional

- Ensino da gramática

[Sem referência à 
questão intercultural e 
ao ensino de línguas, ao 
plurilinguismo, à 
intercompreensão… 
tudo muito 
fragmentado… por 
exemplo colocando o 
ensino da gramática 
como separado do 
ensino da escrita e da 
leitura…] 
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Focus Group 
 
 
Descrição 

Consiste numa entrevista de grupo a decorrer durante o mês de novembro de 2017, centrada na 

discussão dos sujeitos/formandos sobre as atividades desenvolvidas durante o programa de 

formação. Este programa de formação, construído intencionalmente com o objectivo de promover 

o desenvolvimento da competência intercultural com a mediação da literatura, foi implementado 

entre julho de 2015 e junho de 2017, nas seguintes disciplinas do currículo de formação de 

professores de língua portuguesa na Universidade Pedagógica - Delegação de Nampula: Mundo 

Lusófono, Literatura Portuguesa e Brasileira, Literaturas Africanas I, Temas Transversais e 

Literaturas Africanas II. 

Com este focus group pretende-se criar um grupo de discussão estruturada em torno das 

atividades desenvolvidas nesse programa de formação, permitindo que os participantes possam 

partilhar as suas ideias e experiências sobre os tópicos propostos a discussão e possam 

complementar os resultados obtidos com a aplicação anterior de outros instrumentos de recolha 

de dados. 

 

Circunstâncias da apl icação: Os grupos focais decorrem no final da implementação do 

programa de formação, no mês de novembro de 2017, através de duas sessões, cada uma com 

um grupo de oito participantes (formandos), que se voluntariaram para participar nesta entrevista 

de grupo, que terá a duração de uma hora e trinta minutos. A entrevista de grupo é dinamizada 

pela docente que implementou o programa de formação (que é também a investigadora), sendo 

que as sessões são alvo de áudio-gravação e, posterior, transcrição integral. 

 

Objet ivos 

O focus group tem como objetivo geral a identificação, por parte dos sujeitos da investigação, das 

componentes e caraterísticas do programa de formação que se revelaram mais potenciadoras do 

desenvolvimento da competência intercultural dos formandos, tendo-se delineado os seguintes 

objetivos específicos:  

i) criar de um clima propício à discussão em grupo; 

ii) ouvir a voz dos formandos relativamente ao processo formativo desenvolvido, isto é, aferir o 

modo como estes avaliam o programa de formação, assim como o impacto e efeitos da sua 

implementação no que diz respeito ao desenvolvimento da sua CI (transversal a todos os 

momentos do focus group); 
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iii) identificar as atividades que os formandos mais gostaram e/ou as que consideram que os 

terão levado a reflectir sobre as temáticas abordadas, assim como os motivos subjacentes a 

essas escolhas e/ou decisões; 

iv) analisar o modo como os formandos relacionam o programa de formação com a sua (futura) 

atividade docente; 

v) aprofundar e complementar as informações recolhidas com recurso a outros instrumentos de 

recolha de dados (transversal a todos os momentos do focus group); 

vi) identificar as propostas de melhoria ou recomendações sugeridas pelos formandos, quer 

relativamente ao programa, quer face às atividades desenvolvidas, quer, ainda, quanto ao 

modo como foi implementado. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  



   
 

Nampula, novembro de 2017 

 3 

Guião  
 

N
.º 

Questões Sub-questões Objetivos 

 I  -  Apresentação 

1  Vamos começar por nos 
apresentarmos, apesar de 
já nos conhecermos… 

Linhas de orientação de resposta: nome; 
idade; província de naturalidade; línguas; 
profissão; motivações para a frequência da 
Licenciatura em Ensino de Português; 
expetativas de futuro na profissão 
(docente); outros. 

Objetivos específicos i) e 
v). 
 

 I I  Parte – Questões identi tár ias 

2  Depois de termos trabalhado 
juntos nas disciplinas de ML, 
LPB, TT, LAI I e LAI II,  
consideram que foi 
importante ref let ir  sobre 
as vossas característ icas 
identi tár ias e sobre a 
identidade do Outro? 
Porquê? O que vos 
trouxe essa ref lexão? 

2.1. O que mudou, se é que algo mudou, 
na forma de entenderem a vossa 
identidade linguística, social, cultural? O 
que provocou essa mudança? 
2.2. O que mudou, se é que algo mudou, 
na forma de entenderem os outros? 
Podem dar um exemplo? 
2.3. Sentiram-se à vontade para abordar 
os temas trabalhados em aula? 
2.4. Que temas gostaram mais de 
explorar? 
 

Objetivos específicos ii) 
e v). 

 I I I  -  Atividades do programa de formação 

3  O que pensam sobre as 
atividades real izadas 
durante o Programa de 
Formação (que iniciou em 
julho de 2015 e terminou em 
julho de 2017, nas disciplinas 
de ML, LPB, TT, LAI I e LAI 
II)? 

3.1. Lembram-se das atividades que 
fizemos? (Ter uma ficha com o título / 
textos das atividades). Quais vos 
parecem ter sido os objetivos dessas 
atividades?  
3.2. O que vos trouxe essas atividades? 
O que aprenderam? O que pensaram? 
Como se sentiram ao realizá-las? E como 
se sentiram uns com os outros? E 
comigo? 
3.3. Qual foram as atividades de que 
mais gostaram, as que vos mais 
animaram? Porquê? 
3.4. E quais foram aquelas de que 
menos gostaram? Porquê? 
3.5. Houve alguma atividade que vos 
surpreendeu, que vos fez pensar sobre as 
temáticas abordadas de outra forma, que 
alterou algo em vós? Qual? Porquê? 
3.6. De todas as atividades realizadas, 
quais seriam aquelas que seria 
interessante usar com os alunos do 
ensino básico e secundário? Com que 
objetivos? 

Objetivos específicos ii), 
iii), iv) e v). 

 IV - Contacto com o Outro com a mediação da Literatura 
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4  Focalizando-nos na 
Literatura, consideram 
que ela pode ajudar a 
conhecermos outros 
povos e outras culturas? 
Porquê? 

4.1. De que modo os textos literários 
estudados em aula vos permitiram 
contactar com outras pessoas, outras 
culturas, outras formas de ver o mundo? 
4.2. Através da leitura dos textos 
literários, houve algum povo (com os seus 
hábitos e costumes) que fosse 
desconhecido e que tivessem conhecido 
melhor? Podem dar exemplos de alguns 
textos que vos permitiram conhecer melhor 
o Outro? 
4.3. Houve algum texto que vos 
surpreendeu, ou pela estranheza de como 
o sujeito lírico apresentava o assunto ou 
pelo modo como as personagens agiam? 
Qual? Porquê? 
4.4. Acham útil, nas vossas aulas 
enquanto (futuros) docentes de língua 
portuguesa, utilizarem a literatura para 
permitir aos vossos alunos esse contacto 
com o outro? Como planeiam fazê-lo? 
Com que textos? Com que atividades? 

Objetivos específicos ii), 
iv) e v). 

 V - Vídeo “All  that we share” 

5  Visualização e debate 
sobre o vídeo “All  that we 
share”  (3’) 

Projeção e comentário do vídeo. 
5.1. Qual é a vossa opinião geral sobre o 
vídeo? 
5.2. O que acham que o vídeo pretende 
mostrar? 
5.3. Se fizessem este vídeo com os 
vossos colegas, aqui na UP, quais eram 
as questões que colocariam? 

Objetivo específico v). 

 VI- Sugestões 

6  Que sugestões gostariam 
de deixar sobre o 
Programa de Formação?  
 

6.1. Qual é a vossa opinião geral sobre o 
Programa e as atividades? 
6.2. O que gostariam de ter aprofundado 
mais? 
6.3. Que sugestões me dariam a mim 
como docente? 
6.4. Que sugestões/ recomendações 
dariam aos vossos colegas de curso? 

Objetivos específicos ii), 
v) e vi). 
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Parte I - Apresentação

Nome

Naturalidade 
(Província)

Idade

Profissão

Etnia

Expetativas 
de futuro 

A verdade é que nós somos sempre não 

uma mas várias pessoas […] Todos nós 

convivemos com diversos eus, diversas 

pessoas reclamando a nossa identidade. O 

segredo é permitir que as escolhas que a 

vida nos impõem não nos obriguem a 

matar a nossa diversidade interior.
Mia Couto

Línguas
Motivações 

para a frequência 
do curso

Etc.



Parte II - Questões 
identitárias (Eu e o Outro)

Sentiram-se à vontade para 
abordar os temas trabalhados em aula?

O que mudou, se é que algo 
mudou, na forma de entenderem os outros? 

Podem dar um exemplo?

Que temas gostaram mais de 
explorar?

Depois de 
termos trabalhado juntos 

nas disciplinas de ML, LPB, TT, 
LAI I e LAI II,  consideram que foi 

importante reflectir sobre as vossas 
características identitárias e sobre 

a identidade do Outro? Porquê? 
O que vos trouxe essa 

reflexão?

Existem identidades, mas elas não são estáticas. A identidade é 

uma coisa que muda no tempo, dentro de nós próprios e, 

portanto, não é uma verdade pura e imutável.
Mia Couto

O que mudou, se é que algo 
mudou, na forma de entenderem a vossa 

identidade linguística, social, cultural? O que 
provocou essa mudança?



Parte III - Actividades do 
Programa de Formação

Qual foram as actividades de que 
mais gostaram, as que vos mais animaram? 

Porquê?

O que pensam sobre 
as actividades realizadas 
durante o Programa de 

Formação, que iniciou em julho de 
2015 e terminou em julho de 

2017?

Houve 
alguma actividade que vos surpreendeu, que 

vos fez pensar sobre as temáticas abordadas de outra 
forma, que alterou algo em vós? Qual? 

Porquê?

Mundo 
Lusófono

Literatura 
Portuguesa e 

Brasileira
Temas 

Transversais

Literaturas 
Africanas I

Literaturas 
Africanas II

Lembram-se das actividades que 
fizemos? Quais vos parecem ter sido os objectivos 

dessas actividades? 

O que vos 
trouxe essas actividades? O que aprenderam? 

O que pensaram? Como se sentiram ao realizá-las? E 
como se sentiram uns com os outros? E 

comigo?

De todas as 
actividades realizadas, quais seriam aquelas que seria interessante 

usar com os alunos do ensino básico e secundário? Com que 
objectivos?



Parte IV - Contacto com o Outro 
com a mediação da Literatura

Através 
da leitura dos textos literários, 

houve algum povo (com os seus hábitos e 
costumes) que fosse desconhecido e que 
tivessem conhecido melhor? Podem dar 

exemplos de alguns textos que vos 
permitiram conhecer melhor o 

Outro?

Houve algum 
texto que vos surpreendeu, ou pela 
estranheza de como o sujeito lírico 

apresentava o assunto ou pelo modo como 
as personagens agiam? Qual? 

Porquê?

Focalizando-nos na 
Literatura, consideram que ela 

pode ajudar a conhecermos outros 
povos e outras culturas? 

Porquê?

É pela cultura, e sobretudo pela 
literatura, que os povos se revelam, 
c o m t o d o s o s s e u s m e d o s e 
frustrações.

Amin Maalouf

De que modo os textos literários 
estudados em aula vos permitiram contactar com 
outras pessoas, outras culturas, outras formas de 

ver o mundo? 

Acham útil, nas vossas 
aulas enquanto (futuros) docentes de língua portuguesa, 

utilizarem a literatura para permitir aos vossos alunos esse 
contacto com o outro? Como planeiam fazê-lo? Com que 

textos? Com que atividades?



Parte V - Vídeo All That We Share



Parte V - Vídeo  
All That We Share

Se fizessem este vídeo com os 
vossos colegas, aqui na UP, quais eram as 

questões que colocariam?

Qual é a vossa opinião geral sobre o 

vídeo?

O que acham que o vídeo pretende mostrar?

Porque ao falar dos “outros” convém nunca perder de vista que nós próprios, quem 
quer que sejamos, onde quer que estejamos, somos também “os outros” para todos 
os outros. 

Amin Maalouf



Parte VI - Sugestões

Qual é a vossa 
opinião geral sobre o Programa e 

as atividades? 

O que gostariam de ter 
aprofundado mais?

Que sugestões me 
dariam a mim como 

docente?

A Cultura não é o lugar de revelação 

alguma, é apenas o lugar onde todas 

as revelações são examinadas e 

discutidas sem fim. Para que cada um 

de nós possa viver dessa discussão 

infinita do mundo e de si mesmo.

Eduardo LourençoQue sugestões/ 
recomendações dariam aos vossos 

colegas de curso?



Muito obrigada pela vossa participação neste focus group!

Ndza 
bonguile

        Dinoutamalela

Nyi bongide
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Zikomo

KhanimamboMakorokotho

Kaxukhurwela

Obrigada



Focus Group 1 Transcrição

F: Aquilo que eu pedi para vocês virem fazer, sendo voluntários, era para participar nesta 
entrevista de grupo, que é sobre o programa de formação que vocês fizeram comigo ao longo 
dos últimos semestres, quase três anos.

[…]

Aquilo que vamos começar por fazer… é pela apresentação. Já nos conhecemos, mas, para 
sabermos quem participou nesta entrevista de grupo, é para cada um se apresentar. Podem 
começar pela ordem que quiserem. 


Aquelas informações [projetadas]: nome, idade, naturalidade… é só para vos ajudar um 
bocadinho sobre o que é que podem dizer na apresentação.


DS/A1: Eu chamo-me A1, natural de Malema/namina(?), distrito de Mecubúri, província de 
Nampula. Tenho 30 anos de idade. Minha língua oficial é português, falo também minha língua 
macua, língua materna macua, sim. Profissão, sou comerciante, sim. 


F: E estudante. (Risos)


DS/A1: Sim, estudante. (Risos)


F: E… Uma das coisas que aparece ali é por que é que estão a frequentar o curso de Português. 
E o que é que vocês esperam fazer no futuro ou quais são as vossas expectativas. Quando 
imaginam “eu daqui a um ano”, “eu daqui a três anos”, “eu daqui a cinco anos”… o que é que 
imagina… na sua vida? 


DS/A1: Meu sonho é de ser professor. Sim, mas dentro do professorado, não só da profissão, 
mas saber falar língua portuguesa corretamente. E… também saber lidar com as crianças… 
sobre a língua portuguesa.


MJ/A2: Eu sou A2, 42 anos, naturalidade… nasci aqui na província de Nampula, etnia macua, 
professora, língua oficial português. Expectativas… já sou professora mas é de aumentar o meu 
nível.


F: E qual é a sua língua materna?


MJ/A2: Macua.


F: É macua?


MJ/A2: Sim, sim.


F: Diz professora. (Risos) Já é professora há quanto tempo?


MJ/A2: Onze anos.


F: Onze anos! E trabalha em que níveis?


MJ/A2: EP1, EP2.


F: E gosta? Gostava de mudar para o secundário ou queria continuar na primária?


MJ/A2: Sim, sim. Sim,


F: Sim, queria continuar na primária? Ou…


MJ/A2: Posso continuar na primária. Ou posso ir ao secundário. Não faz muita diferença para 
mim. 


MM/A3: Chamo-me A3. Tenho 22 anos de idade. Sou natural de Nampula. Minha língua materna 
é o Emakhuwa. Para além de também falar o português. Não tenho outra função além de 
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estudante; sou somente estudante. E quanto às minhas expectativas de futuro, como professor, 
gostaria de criar ideias subversivas que pudessem importunar os estudantes de modo… de 
modo a alcançarem o objectivo de se expressarem melhor, de se comunicarem melhor em LP 
que é o curso pelo qual eu estou cursando na verdade … Para além de… Continuando… para 
além de estar a fazer o curso de português, as minhas expectativas de futuro não se singram 
apenas em ser professor, eu gostaria de dar aulas por alguns momentos e por outra me basear 
no direito. Eu desde criança que tenho o sonho de fazer o curso de direito… eu quero ser 
advogado. Antes de mais… Antes que isso chegue, eu gostaria de fazer alguma coisa pela 
educação, podia formar quadros e isso me deixar feliz… eu estou cá simplesmente para poder 
me sentir feliz comigo mesmo e pensar que já fiz algo pelo meu país, isso é importante para mim. 


F: Mas o português também é importante para quem faz direito, não é? Para poder interpretar as 
leis e isso tudo… O seu objetivo é terminar o curso, começar a trabalhar, juntar dinheirinho para 
depois fazer direito e ser advogado, é isso?


MM/A3: É isso, sim. 


LS/A4: Chamo-me A4, tenho 24 anos de idade. Sou macua, de raça e de carne (Risos). Sou de 
Nampula, sou do distrito de Mongicual, agora já pertenço ao distrito de Liúpe, por causa da 
divisão administrativa… Sou professor há 5 anos, podia sentir orgulho aqui de dizer que tenho 
também os meus XXX. Falo a LP, falo Emakhuwa, tento falar o Ekoti. 

Motivações para o curso de português… uma das minhas motivações é que na infância tive o 
sonho de ser enfermeiro e depois conheci o Carlos Cardoso, jornalista, e aí me apaixonei por ser 
jornalista… gostava que fosse jornalista, mas… já que o país não permite sonhos… eu tive de 
parar um pouco para pensar…


F: Mas não permite sonhos porquê? Porque não há o curso de jornalismo aqui em Nampula, é 
isso?


LS/A4: Não há o curso de jornalismo. Não só isso. Para além de não existir o curso de jornalismo. 
Nós somos muitos… terminamos a 12.ª se calhar num único ano… o país forma cerca de… cerca 
de 10 mil ou se calhar mais…   médios… e para formar todos em jornalismo num único ano fica 
difícil ou mesmo para empregar esses todos no mesmo ano tem sido difícil… por causa disso, fui 
fazer a formação de professores naquele ano… tive a sorte de passar pelo IMFP.

Daí aqui mais à frente… não deixe de gostar de jornalismo… ainda estou a acrescentar os meus 
saberes em língua portuguesa… para possivelmente um dia este sonho de ser jornalista…


F: … se concretizar. O ser professor… ou seja… Você pode não ter de escolher… pode ser as 
duas coisas, ser jornalista e ser professor… Estava a dizer que já era professor há cinco anos, em 
que nível?


LS/A4: No princípio eu gostava de trabalhar com as classes iniciais, por causa da vontade de 
querer mudar… aprender os meninos… aprender a ler… sei que às vezes os professores que 
estão lá a dar não têm dado o seu máximo para eu eles aprendam, então eu gostava de trabalhar 
com estes. Mas a escola em que eu trabalhava, por falta de alguns professores… fui promovido 
para trabalhar nas sextas e sétimas classes. Agora, depois de aprender muita coisa cá, depois de 
uma grande formação, já penso que posso trabalhar num outro nível.


F: …universitário, é isso? Gostava de dar aulas numa universidade? 


LS/A4: Claro.


F: Fazer mestrado e…?


LS/A4: Fazer mestrado e principalmente na área que eu mais gosto, a fonética, a fonética e 
fonologia e pronto.


F:  Vamos ver! Pode ser que sim! Chegou a A9… Vamos continuar.
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EM/A5: Boa tarde, sou A5, tenho 23 anos, sou natural do distrito de Monapo, província de 
Nampula.Falo um pouco da língua Emakhuwa. Como profissão sou estudante e também 
colaborador do CLP, bolseiro. 


F:  Ai é? (Risos) 


EM/A5: Como línguas, tenho português, que é a língua… primeira língua falada em Moçambique, 
tenho o Emakhuwa e falo um bocado de Inglês. E quanto às expectativas de futuro, não estou 
muito distante do que o colega acabou de dizer. Gostaria de fazer curso de jornalismo. Mas, 
como é difícil cá no norte termos escolhas para esse tipo de enquadramento, então fui numa 
mais aproximada que é o curso de Português. Estou a gostar, estou a aprender muita coisa, não 
só… para alguém que faz jornalismo tem de se auxiliar com a LP. E minha motivação para 
frequentar o curso foi exatamente isso, porque não se distancia daquilo que são as minhas 
expectativas para o futuro. 


VS/A6: Boa tarde, sou A6, natural de Malema, professor desde 2006. Ensino básico, segundo 
ciclo. Ensino primário, básico, segundo ciclo. 


F:  Sexta e sétima?


VS/A6: Sexta e sétima classes. 


F:  Há onze anos, é isso?


VS/A6: Sim, sim, há 11 anos. Em 2005… estou com bolsa, deram-me bolsa de estudo… na altura 
tinha concorrido para o curso de Filosofia. 


F:  Como é que veio parar a Português? (Risos) 


VS/A6: Penso que foi uma necessidade da província. Mudaram-me para inglês. Quando me vim 
matricular, vim a dizer que sou fulano e vinha-me inscrever na Filosofia. Então no sistema 
aparecia inglês… ih inglês… não sabia inglês… será alguma coisa no futuro… disseram para me 
inscrever e depois podia pedir para mudar de curso. Inscrevi-me e logo a seguir pedi para trocar 
de curso… de acordo com o regulamento era só depois de um ano… no segundo semestre 
inscrevi-me para trocar de curso… disseram que teria de ser no mesmo departamento… então 
português… muita coisa comecei a aprender… usava português como um moçambicano… 
comecei a aprender muitas estruturas linguísticas… muita coisa comecei a superar… e gostei de 
estar cá…


F: E esqueceu o inglês completamente? Ou está a fazer o minor em inglês? 


VS/A6: Estou a fazer o minor em inglês porque tenho de recuperar algumas cadeiras que já fiz. 


F: Ah ok. E no futuro onde é que vê?


VS/A6: No futuro, vou continuar a ser professor de português. Para ler, ensinar… Fazer descobrir 
aos outros que o português é uma ciência… vou gostar de continuar a ensinar as crianças… 
todas as técnicas… as competências linguísticas.


F: E gostava de continuar na sexta e sétima? Ou passar para o secundário? 


VS/A6: Vai depender da necessidade… Voltaria à sexta e sétima. Mas se fosse para o ensino 
secundário também não faz caso. Continuar a dar aulas. 


DA/A7: Muito boa tarde, chamo-me A7, sou de Nampula, neste caso Macua, mas falo a língua 
portuguesa, o macua, falo inglês, falo sena. São essas línguas… Falo sena porque os meus pais 
são da Zambézia, então por influência do dia a dia. 


F: Mas a primeira que aprendeu em casa foi Sena ou Emakhuwa?
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DA/A7: Foi português. Depois Macua, não! Depois Sena, Macua e Inglês. 

Sou estudante. Tenho uma profissão, é essa, sou estudante. E estou no curso de português 
porque tive como motivação o meu professor de português da 12.ª classe, porque desde a minha 
infância até então, o ensino médio, nunca tive uma inspiração para o futuro, mas o meu professor 
chamado Filipe Correia começou a dar aulas, a técnica melhorou e amei mais o português.  
Gostava mais do inglês mas mais tarde com a inspiração dele comecei a gostar mais do 
português porque me apaixonei pelo português, então, decidi inscrever-me no curso de 
português para ser professor de português. Não por influência externa, mas por minha própria 
influência, ou uma motivação intrínseca minha, decidi fazer o curso de português para poder ser 
professor de português. Isso com orgulho. E… sem mais a dizer, acho que é tudo. 


DA/A8: Boa tarde colegas. Sou A8, sou natural de Nampula, mas também os meus pais… a 
minha mãe é de Niassa e o meu pai é da Zambézia, então falo um pouco de Macua, que é por eu 
nascer cá e viver cá. Falo um pouco de Nyanja e Chuabo. Essa mistura… 


F: É giro!


DA/A8: Sim! Falo também a LP que é a LO e a primeira que eu aprendi com os meus pais. Sou 
professora há 5 anos. Trabalho em Anchilo no ensino básico.


F: Também quinta e sexta? Também sexta e sétima?


DA/A8: Não! Depende do… agora que estou a estudar, por causa do horário, depende… 
depende se por acaso, por ventura eu tiver aulas no período da manhã, dou aulas no ensino… na 
sexta e sétima. Se for no período de tarde, dou às primeiras classes. E aí por diante…


F: E gosta de trabalhar com a primeira classe?


DA/A8: Gosto. Eu preferi, achei melhor mesmo, trabalhar com as classes iniciais por experiência 
que eu já tive, as aulas que eu já tive, como lidar com as crianças… então achei melhor mesmo…
porque pegar um aluno que já veio, vinha aprendendo de uma forma não bem… é meio 
complicado para prosseguir… ter todo aquele trabalho de querer dar mais reforço para que ele 
possa aprender porque teve algumas lacunas nas classes anteriores… então, eu preferi mesmo 
começar com as classes iniciais para depois…  


F: ir acompanhando? 


DA/A8: Sim.


F: E o futuro? Gosta daquilo que faz e quer continuar?


DA/A8: Gosto. Eu adoro. Porque estou sempre… gostei da língua portuguesa… Eu sempre quis.. 
Até os meus amigos dizem “ah, a língua portuguesa é difícil, tu vais ficar lá uns dez anos… por lá 
em diante, então, não adianta, não te aconselho, faz psicologia ou biologia ou uma coisa 
parecida ” mas eu sempre quis, já tentei por três vezes a chumbar, a ficar mesmo como suplente, 
mas eu nunca desisti e queria continuar…


F: E está a fazer um bom trabalho, não é? (Risos)


AJ/A9: Boa tarde, chamo-me A9. Sou natural de Nampula, Moma. Sou macua e por sinal foi 
minha primeira língua que aprendi. Aprendi Macua. Depois português e depois inglês. Sou 
professora formada de inglês. E estou a fazer curso de Português por sonho. Fui fazer o curso de 
Inglês primeiro não foi por sonho. Eu sempre sonhei em dar aulas de LP. Só que no momento em 
que fui fazer o meu curso, havia aquilo de unidade nacional, as pessoas tinham que iam fazer 
curso fora. Eu percebia inglês, por sinal era o único curso que não podia sair para fora. Concorri 
inglês, passei logo, comecei a dar aulas de inglês. A língua inglesa sempre dei, só mudei quando 
concorri aqui para dar português. No meu serviço disseram “como você está a fazer português, 
deve dar português”. Eu “tudo bom”. No princípio foi difícil, eu já tinha habituado tudo, os meus 
planos todos em inglês, mas sempre aproximei colegas, como é que é, descobri que é mais fácil, 
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mas simples  que inglês. Por isso meu minor não quis ir fazer inglês, preferi supervisão, pra 
conhecer mais áreas. Porque no inglês eu acho que… no inglês está-se a ver tudo o que nós 
vimos no português, então prefiro ir conhecer mais leis… porque onde nós trabalhamos, muitas 
vezes as pessoas nos injustiçam por nós não sabermos as leis, então agora, apesar de nos 
injustiçarem, eu já sei que este aqui é meu direito, estão a pisar meu direito. Antes não sabia. 
(Risos) Antes não sabia. Foi meu sonho ser professora. Sempre sonhei ser professora. Graças a 
Deus, nunca concorri a outro lado. Então, o meu sonho foi ser professora de português e 
concretizei assim porque estou a fazer o curso de português. Mesmo no ensino secundário meu 
sonho é ensinar, ensinar línguas. Então, as expectativas no futuro, se por acaso Deus me abrir 
portas de eu ter bolsa de estudo, posso continuar os meus estudos, fazer mestrado. Mas se não 
tiver bolsa, aí… as condições não…


F: Cada vez abrem mais mestrados aqui na UP, torna-se mais acessível, pelo menos não têm de 
sair, porque para sair só com bolsa. Tem de concorrer às bolsas… Têm de ter média pelo menos 
de 14… Agora, primeiro, é acabar a licenciatura com boa nota. E há quantos anos é professora?


AJ/A9: Seis. 


F: E trabalhou primeiro em inglês em que classes?


AJ/A9: Sexta e sétima.


F: E agora? 


AJ/A9: Agora, este ano, no meu serviço, porque sexta e sétima são à tarde, não posso trabalhar à 
tarde, estou com terceira. Fui muito difícil o ano passado, quando comecei a dar terceira classe 
porque tinha habituado a trabalhar com aqueles adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. 
E aquelas crianças a todo o momento “senhora professora, senhora professora, senhora 
professora”… (risos) Agora descobri que é mais fácil trabalhar com esses pequeninos, eles 
percebem mais, basta você dizer “não faz isso”, eles são mais obedientes que aqueles da sexta e 
sétima, então… 


F: … já está a gostar?


AJ/A9: Sim, estou a gostar mais desses pequeninos. 


F: Tive uma experiência parecida. Quando comecei a dar aulas trabalhei com oitavas. Gosto 
muito de trabalhar com oitavas… sétimas e oitavas… porque a sétima em Pt já é secundário… 
depois tive de ir substituir um professora e trabalhar com quintas e sextas… eu só me apetecia 
apertar o pescoço… (risos)… “é a lápis ou a caneta?”… (risos) “posso sublinhar?” Podes (entre 
dentes) (Risos) Também não tenho muito… Ainda bem que já está a gostar… eu com pequeninos 
não é todo a minha vocação. 


Vamos avançar. Já nos conhecíamos, mas ficamos a conhecer-nos um pouco melhor. Vamos 
passar para as questões identitárias. Então… Depois de termos trabalhado juntos em várias 
disciplinas - trabalhámos em ML, LPB, TT, LAI, LAII  - a minha pergunta é se consideram que foi 
importante refletirem sobre as vossas características identitárias e sobre a identidade do outro? E 
porquê? O que é que essa reflexão vos trouxe?


LS/A4: Essa gostei. Bom, para mim foi muito importante termos trabalhado essas temáticas. Na 
verdade que eu, como eu mesmo, tinha preconceitos… existiam coisas que para mim não 
podiam passar. Isto não passa..


F: Por exemplo…


LS/A4: Por exemplo, era difícil para mim aceitar a diferença que existia entre eu e o A3, por causa 
de um factor, de onde ele sai, ponto, a língua dele, se ele fala alguns termos que são normais 
para ele e anormais para mim, eu não podia aceitar isto. Para mim, aqui havia uma barreira. Não, 
isto não. Então… principalmente em TT, embora tenhamos trabalhado em várias disciplinas, mas 
em TT foi mais visível, eu lembro-me daquelas pequenas perguntas que a docente fez… fiquei a 
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discutir um dia com o Floriano. Ele dizia “Eu não vou me casar com alguém que sai de fora, 
porque essa pessoa não sabe fazer (nome de uma comida macua)… ela não sabe fazer (nome de 
uma comida macua) para mim”. (Risos) Eu dizia para ele: “Eu gostava de me casar fora de 
Moçambique pois queria me livrar…”


F: “Não percebi… queria…”


LS/A4: Queria me livrar de algumas pessoas. Quero me afastar da  A8, que já sabe de mim… 
viver de outro modo, conhecer mais culturas, conhecer mais ambientes. E ele dizia “Não. Quando 
a docente deu essa pergunta, vocês disseram que sim, vão aceitar, porque vocês sonham casar 
com uma branca.” Não, não, não. Não é bem assim. É que houve muita coisa aqui que abriu 
cabeças, abriu nossas mentes. Colocou a normalidade aquilo que considerávamos anormal. Para 
mim foi muito positivo e foi muito inteligente a docente ter associado essas… havia muitas 
temáticas que podiam ser tratadas mas a docente só escolheu estas para nos trazer, porque 
também a docente provavelmente sabia que nós tínhamos esses problemas. Se calhar não estou 
sozinho que tinha esse problema. E se a docente pode verificar a forma como corto o cabelo, 
corto de uma forma mais cristã, que para mim cortar cabelo é para entrar na igreja. Se não entra 
na igreja era muito mal visto. Era considerado um marginal. Mas para mim agora é normal. Posso 
até cortar assim. Já percebi. Afinal… as aparências não dizem nada, não têm nenhum 
significado. Aparência é aparência, então… é de louvar e agradecer à docente por estas 
temáticas. Por retirar os preconceitos em mim, os erros… obrigada por todas essas reflexões que 
me deixaram aberto, muito mais aberto… se calhar, melhor agora. 


F: Vocês podem falar todos ao mesmo tempo.Não precisam de pedir. Como é grupo, podem 
dizer “concordo”, “não concordo”, “eu concordo”… (risos)


A5: Sim, mas comigo é diferente… aliás, não é diferente, é quase idêntico, mas com algumas 
diferenças do que o colega disse. Dizer que claro que foi importante refletir sobre as nossas 
características em termos de identidade e sobre a identidade de outros povos ou outras pessoas 
porque, para mim, foi uma questão de auto-valorização. Ou seja, tirar aquele receio de dizer que 
“não vou entrar no lugar X, porque lá tem pessoas, fulano de X, ou fulano de X” porque eu 
acredito que não seja eu somente… Já ouvi pessoas dizerem “ah, não vou entrar no 
estabelecimento X porque fica cheio de portugueses ou porque fica cheio de indianos”, um 
exemplo… vi que isso não significa nada, porque somos todos iguais, embora com algumas 
diferenças em termos da própria estrutura ou em termos dos hábitos e costumes e no geral acho 
que foi muito importante fazer essa reflexão porque caracteriza também aquilo que é o nosso 
passado e o que vem para o futuro. E gostei mais das aulas de Mundo Lusófono e algumas de 
Literaturas Africanas porque faz uma relação sobre aquilo que é… como é que as pessoas viviam 
naquele tempo… e em alguns países da lusofonia… foi a parte que me tocou mais porque se 
formos a ver a maior parte dos países da lusofonia tem muitas características assim digamos…


A8: semelhantes…


A5: … semelhantes, sim, obrigada… e isso deixou-me mais tranquilo, deixou-me com mais 
vontade de querer conhecer outros povos e outros países… por exemplo, estamos a falar do 
Brasil… apesar de ter algumas diferenças, não é… mas tem muito em comum também com o 
povo moçambicano. E principalmente os portugueses, que também foram… é uma bagagem que 
nós temos e até hoje isso se reflete em vários sítios. Foi importante e vai continuar a ser 
importante … para o futuro… há-de ajudar também aos nossos… vientes, nesse caso… a 
perceber essa problemática da identidade… do enquadramento entre os povos.


A1: Mas acho que a questão de não entrar num certo estabelecimento por causa da má 
experiência dos indianos e assim … não tem nada a ver com a questão da identidade… mas sim 
acho que tem a ver com a questão de…


A2: inferioridade


A1: sim, e complexo…


A2: sim e complexo
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A1: sim, porque dizia… eu… que o meu desejo é de casar com uma branca, uma brasileira, 
nesse caso… (risos)


A4: tem um factor aí, o XXX(A5) tem razão até um ponto… não vou entrar neste estabelecimento 
porque entram muitos estrangeiros, quer dizer… estrangeiros é que ficam lá… e se eu negro de 
cor… preta… vou assim chamar… chego lá e sou mal atendido… quer dizer… são factores… 
depende da afluência… mas também chegar… chega um estrangeiro num bar… aqueles que 
discutem muito  comigo…


A1: Só uma questão, nós pensamos que nós somos pobres em relação aos tais brancos… essa é 
a primeira impressão que nos causa quando estamos com um branco… essa é a primeira… as 
outras são várias… então, se eu quiser casar com uma branca… não… é meu desejo porque fui 
influenciado por muitos filmes… então esse é que é o desejo… e nessa questão de identidade… 
muitas vezes tenho pensado minha cozinheira lá em casa… porque ela tem certos costumes, ela 
é muçulmana… ela não come carne de porco… e eu muitas vezes sempre como carne de porco, 
faço feijoada… e ela fica aborrecida com aquela questão… ela tem razão… mas ela não pode 
estar sempre em cima de mim, o que é que ela faz? Ela tenta sempre me escarnecer… censura…  
mas é preferência pessoal…


F: Mas quem é essa senhora? É sua vizinha ou mora consigo? Ah é sua vizinha! 

  

A1: Essa questão… eu sempre me lembro… do que a docente disse nas aulas de literatura… 
coiso… acerca da questão identitária… ela tem de aceitar… epá tens de respeitar…


A4: Tua vizinha estuda aqui?


A1: Sim.


A4: Ah, está bem. (risos)


F: O A4 quer saber quem é!!! (Risos)


A1: Há um ditado que diz: a minha liberdade termina quando…


A2: … começa a tua.


A2: Docente, eu dizer que gostei mesmo de trabalhar com a docente, durante este tempo, com 
as temáticas que me deu, até dizer que não sei se não me estragou (risos).


F: O que é que isso quer dizer? (risos)


A4: Se não mesmo…


A2: Senão mesmo… um dia também tivemos esse debate… e o A13 disse “vocês não podem 
escutar a mestre Ana tanto porque vocês vão cair no solo mesmo, vocês não querem 
casamento?” Eh, não… Eu estou a lutar a partir dos temas de Temas Transversais… lutar pelos 
direitos, como mulher… saber-me colocar no meu lugar, mas encontro ele a dizer…“Ah, você 
não”…  (risos) 


A4: Como amigo… (risos) 


A2: Não, agora já sei o que é… dar a César o que é de César… e dar ao outro o que é… (risos)


F: Não foi minha intenção arranjar-lhe problemas com o casamento… (risos) 


A8: Eu estava há dias a conversar como o meu namorado e ele disse “Ah, estou a pedir, estou a 
pedir, que termines os teus relacionamentos, as tuas amizades”. E eu disse “Porquê? Tu me 
conheceste com amigos, eu já tinha amigos antes de te conhecer. E agora vou ter de terminar a 
relação de amizade com os meus amigos? Não pode ser! Tu tens amizades e eu não posso em 
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nenhum momento… e eu não posso estar a pedir que termines essas relações, então… Se um 
dia te der motivos para tal, aí tens todos os motivos para pedires para que eu termine esses 
relações mas… existem amizades que não é daqui para aqui que a pessoa deve terminar… Eu 
posso precisar de ajuda um dia ou a pessoa pode precisar da minha ajuda. Então terminar a 
relação… sei lá”.  Vou mais para as temáticas que nós trabalhámos, aprendi muitas coisas. 
Existem certas coisas que devem ser colocadas no seu devido lugar.


A6: … outra coisa importante é essa coisa de preconceitos… não quero ouvir os outros… temos 
de ouvir os outros… temos de ser abertos… para compreender o mundo… limitamo-nos sem 
ouvir o outro… é preciso partilhar… não podemos carregar preconceitos…


A7: Na minha parte, gostei muito das temáticas de tema transversal. Como receber hóspede… a 
peça de teatro… como encarar hóspede… E na Literatura gostei muito quando a docente 
ensinou na parte de interpretação e quando ensinou outras matérias… gostei muito, mas estou a 
tentar me recuperar e seguir os outros… e posso ultrapassar se calhar (risos) Na parte de 
literatura tento ler mesmo para tentar descobrir… nessa parte de literatura…


F: E também ajuda na expressão escrita. Se vocês lerem ajuda-vos a…


A7: Então, muito mesmo agradecer à docente… por passar nas mãos da docente, sim.


A3: Indo concreto à questão… é óbvio que as temáticas abordadas nas cadeiras passadas foram 
tão importantes porque se nós formos a analisar os problemas que têm apoquentado a 
sociedade, um deles está relacionado justamente por causa dos preconceitos… o que acontece 
é que as pessoas, não tendo conhecimento dos outros, acham-se melhores … então…

abordando esses temas… aquilo que chamamos de interculturalidade… por mais que eu não 
chegasse em Portugal, podia perceber que os portugueses são dessa forma… e se por acaso eu 
fosse a Portugal não vou apanhar um choque tão grande… poderia ponderar… eles são assim… 
teríamos aqui um mundo melhor… as pessoas seriam mais humanas, teriam mais caridade, se 
percebessem que por mais que sejamos diferentes, nós temos algo em comum, somos iguais. 
Então esses temas trouxeram isso, criaram em nós um espírito de irmandade, fizeram-nos 
perceber que nós somos pessoas… somos humanos, precisamos de nos unir, precisamos viver 
de forma pacífica e que ninguém pudesse espezinhar o outro por causa da sua cor da pele, da 
sua forma de agir, dos seus costumes. Isso podemos deixar à parte e simplesmente 
embarcarmos naquilo que… ou seja, usufruímos dessa dádiva de Deus de viver a vida de forma 
pacífica, sem poder espezinhar os outros. Então, de uma forma geral, eu confirmo que sim, essas 
temáticas foram muito importantes para mim e acredito que sim, que foram importantes para os 
meus colegas. Eu gostaria também que os meus colegas pudessem levar essas temáticas, 
pudessem expandir na sala de aulas. 


A4: … mas já aconteceu, pelo menos numa aula de simulação, vocês viram que nós falámos de 
equidade…


A3: …que não ficasse só para nós… mas também para os outros… para poderem perceber esta 
situação…


A8: … mas também há certos costumes e certas culturas que também nós não devemos 
aceitar… como por exemplo aquela cultura os costumes que tem… do litoral… aquilo de ficar a 
céu aberto (risos) [refere-se a defecar na rua, na praia]… há certas coisas que não podemos 
deixar passar, devemos tentar da maneira possível incentivar, apoiar para que deixem de…


A4:… mas temos de ter motivos para tal…


A8: Sim!…


A4: Se este feito faz mal ou prejudica alguma coisa, é claro que devemos cortar, devemos limar… 
e dar a entender o que é melhor…


A6: …e é bom … isso não pode obstruir uma carreira… aí chamamos de preconceito… não pode 
obstruir uma carreira… aqueles como são assim… é preciso entrar… não para assimilar… mas 
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sim para perceber a situação… e para que se possível possa entender para eles possam 
perceber… se calhar eles estão limitados, não sabem este mundo globalizado, não sabem as 
coisas que se sabendo poderiam mudar… então, se nos limitarmos… não dá… não nos 
limitarmos, entrarmos, investigarmos, apoiarmos, ajudarmos… ou também (risos)


F: Então, eu coloquei ali mais umas questões que não se ajudam ou não… o que mudou, se é 
que algo mudou, na vossa forma de entenderem a vossa identidade… e o que é que provocou 
essa mudança… acho que alguns já falaram um bocadinho sobre isto… o que é que mudou, se 
algo mudou, na forma de entenderem os outros… já falaram bastante também… e para darem 
exemplos… e depois, sentiram-se à vontade a trabalhar os temas trabalhados em aula… isto 
porque me lembro de uma altura alguém dizer “ah, está a descobrir os nossos segredos, 
lembram-se” (risos) … e de todos os temas que falámos quais é que gostaram mais… também 
acho que já apareceram aqui alguns… não sei querem dizer mais alguma coisa ou avançamos…


A2: Sim, eu gostaria de falar um pouco porque A4 provocou um ponto… ele às vezes gosta de 
dizer “Ah, você gosta de seguir taxativamente o que a Mestre Ana fala, você não é branca, isso é 
Moçambique, isto é África, você não vai conseguir mudar…” Eu gosto de dizer assim: eu não 
gosto que alguém pise os meus direitos, eu respeito a ele, o meu parceiro, nesse caso, ele 
também deve me respeitar. Ele não pode me pisar, pisar, e eu calar porque sou mulher, não, nós 
temos direitos iguais, somos seres humanos, então… ele costuma dizer assim taxativamente: 
Não é por aí. O sangue que circula nas veias dele é o mesmo que circula nas minhas. Eu sigo 
taxativamente. Ele pisa, não sabe pedir perdão. Tenho que pedir eu sempre. Me pisar, eu pedir 
perdão. Ao LXXX(A4)… porque ele é homem. Desculpa lá!!! Ele se me pisa, me peça desculpa. 
Não vai deixar de ser homem por causa de pedir desculpas. (risos) 


A4: A questão não é assim… Tu atrasaste da tua casa. E chegas lá, logo que ele pergunta “onde 
você estava?”, logo “eu não tenho direito também? (a imitar uma vez zangada e a reclamar) 


A2: Na, na,na… Ah, você está a exagerar… 


F: Meu Deus, meu Deus, estou a provocar problemas conjugais… (risos)


A5: Mas quanto à questão dos temas… um dos temas que me chocou muito foi a questão de…


A4: Chocou?


A5: Sim, vou usar um termo melhor. Os temas que mexeram comigo, sim, foram… sobre a 
questão das identidades… e não só… a questão daqueles problemas que a gente teve nos anos 
passados, não vou dizer o nome… (risos)… mas estou a falar dos problemas dos negros serem 
sujeitos a trabalhos…


F: Ah, está a falar da colonização! 


A5: Sim! 


F: Pode dizer, abertamente! Sim?


A5: Foi um dos temas que mexeram comigo, porque também fiquei a saber de certas coisas. E 
eu não sabia tudo… Só sabia o que diziam: “Ah, os portugueses vieram para aqui, fizeram isto, 
aquilo… eles são culpados” Mas, não, por um lado, nós também tivemos um pouco de culpa em 
alguns aspectos…


F: Na questão do adormecimento, sim, mas eu não acho que tenham tido culpa quando entra um 
povo, não foi só aqui, foi em todo o lado, em toda a África, entrou um povo que acha que é 
superior, não é? E que tenta impor a sua vontade, nem que seja à força. Tudo isso é errado. 
Aquilo que me parece que há é algumas informações erradas a circular no ensino secundário… 
como se os portugueses tivessem chegado… 1498… à lha e tivessem começado a chicotear 
toda a gente… e passa assim um bocado por cima da história e não explicam o estabelecimento 
de feitorias, não explicam que já havia escravatura em Moçambique, feita pelos árabes, não 
explicam que os escravos vinham e eram vendidos pelos moçambicanos ou pelos árabes aos 
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portugueses na costa, que os compravam e os mandavam de barco e que aquela colonização 
que é muitas vezes falada é a colonização de finais do século XIX e inícios do século XX, com a 
ocupação dos territórios do interior. Mas espero que pelo menos tenham feito leituras, para ficara 
conhecer… é importante conhecer a nossa história… mesmo esta que é má e que nos faz sofrer 
é importante conhecê-la, não é? E podermos falar abertamente. Não tem de ter medo! “Ai meu 
Deus o passado, não vou dizer”. Não, tem de conseguir falar sobre isso abertamente. 


A5: Eu fui mais por essa questão, porque é mesmo isso. Para não passamos informações, para 
irmos na realidade, exatamente aquilo que aconteceu… foi um dos pontos mais altos para mim 
porque a informação que eu trazia dos anos passados não é a mesmo do que eu vim aprendendo  
nos anos atuais… então, foi muito importante para mim essa parte.


F: Então, se calhar, passamos para a próxima questão. Toda a gente tem uma folha?


A4: Mas tem uma coisa mestre, uma coisa que eu gostava de sugerir se a docente… essas 
temáticas de conceitos e essas também de colonização… gostava que se falasse no curso de 
história, porque são eles que dão lá no curso de Ciências Sociais… são eles que nos impõem 
toda a máfia, vou assim chamar, toda a máfia lá e nós pensamos que só os portugueses são 
culpados e ponto final. Aqui já não há que dizer isto nem aquilo. Eles são culpados, o Salazar e o 
seu poder… 


F: Mas depois também… eu percebo.. é um bom conceito… mas eu não me posso impor em 
nada… se alguém me convidar para… eu posso sempre falar… mas aqui dificilmente vão 
convidar alguém português para falar (risos) para falar sobre colonização… 


A4: Vai ser difícil mesmo. Mas pelo menos esses… em Temas Transversais (TT)… o que eu tenho 
notado nos discursos é que os docentes só são docentes de TT. Os que dão aulas de TT só são 
docentes de TT. Eu tenho orgulho de dizer que eu, pelo menos, em TT estudei, mesmo com o 
Mestre Nelson…


A8: … sim…


A4: …ele também trouxe uma outra parte das mesmas temáticas, mas ele cingiu-se mais na 
religião. Fez-nos ver que afinal não existem duas religiões…


A2: … diferentes…


A4: Duas religiões que apenas conhecemos… estas duas, o muçulmanismo e o cristianismo… 
ele trouxe mais, o hindu que tem… que tem suas formas… os seus limites… o que come… o que 
não come… o que consideram imundo… não imundo… trouxeram… aliás vou dizer trouxemos, 
porque fomos nós a pesquisar as matérias … trouxemos várias temáticas e aprendemos muito 
ali. E se eu faço agora uma relação, encontro que estamos a falar de preconceito, exatamente de 
preconceito, porque na religião também usamos aquilo de preconceito, como a chave  de 
considerarmos melhor aquilo que é nosso e do outro…


F: Por acaso é uma das coisas que me faz confusão. Por exemplo é ver… há muitas guerras 
religiosas no mundo, não é? No mundo todo, mesmo a questão dos ataques terroristas… ainda 
agora houve mais um nos Estados Unidos… é muitas vezes com a desculpa ou o argumento de 
uma questão religiosa, por exemplo, lutar contra os infieis… e é assustador… porque se formos 
ver, as religiões, apesar de terem hábitos e costumes diferentes, aquilo que eles defendem é mais 
ou menos o mesmo, creme numa entidade sobrenatural, que é superior. Em termos de regras de 
boa conduta, eu não posso matar o outro, eu não posso… quer dizer, se nós formos ver ma base 
há muitos aspetos que são comuns, mas aquilo que as pessoas vem parece que são as 
diferenças e não aquilo que é igual, não é? Mas é importante também terem trabalhado sobre a 
questão da religião. 

Então, vamos avançar para as atividades do programa de formação. Por isso é que eu vos dei 
uma folha, porque achei que podiam já não se recordar… quer dizer, podem ter uma ou outra na 
vossa cabeça, não é?, mas podem já não se lembrar muito das atividades. Então, aquilo que eu 
gostava de vos perguntar agora é o que é vocês pensam sobre as atividades que fizemos durante 
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o programa de formação? Não os temas, as atividades. O que eu vos coloquei aqui foi um 
resumo das atividades. 

Têm, por exemplo, a ML… preencheram o questionário inicial, fizeram as narrativas, fizeram 
umas fichas sobre se Moçambique pertencia à lusofonia ou não, fizeram aquele texto “Um dia em 
outro país”, viram o filme “Língua - vidas em português”… 

A LPB, e aqui só tenho as principais, fizeram uma primeira atividade com excertos de textos 
portugueses e brasileiros, que vocês tinham de identificar, definiram o que é que era cultura para 
vocês, disseram o que é que vocês entendiam por expetativas e a justiça, fizeram aquele texto 
dos portugueses vistos pelos índios, ao contrário, preencheram uma ficha sobre  A Escrava Isaura 
e a Helena, e falaram sobre a violência doméstica e as relações familiares com “A Cartomante” e 
“O Marido”. 

A LA trabalharam os poemas do Campos de Oliveira “A uma virgem” e “O pescador de 
Moçambique”, os poemas do Noronha e as atividades a eles associadas, “Surge et Ambula”, 
“Carregadores”, “Quenguêlequêze!…” e “Viver”. Da Noémia… fizemos muitas atividades, não é? 
O “Nossa Voz” foi uma das grandes, em que vocês tiveram que dizer o que é que a vossa voz 
dizia (risos). O “Negra” foi outra, em que falaram sobre a questão da mulher, o que é que ela 
gostava, o que é que ela não gostava. O “Magaiça” foi outra; tinha a ver com os sonhos, não é? 
Muitas vezes os nossos sonhos que não se concretizam e que são desfeitos. Fizeram o final do 
conto do Godido e fizeram uma dramatização sobre dois portugueses e dois moçambicanos do 
século XVI e do século XX. Trabalharam também os poemas do Craveirinha com muitas 
atividades associadas, o “quero ser”, sobre o que vocês queriam ser, o “Fábula”, “Ninguém”, 
“Manifesto”. “Hino à minha Terra”, o “África”, “Grito Negro”. Viram o documentário sobre o 
racismo da SIC notícias. Fizeram aquela ficha sobre os preconceitos e os estereótipos e o 
etnocentrismo. Aaaa… fizeram o final do conto “Dina” do Honwana, lembram-se? Que era sobre 
a época colonial… Leram os poemas no Knopfli, o “Naturalidade”e o “Curandeiro” e produziram 
dois textos, um sobre a vossa identidade e um sobre as vossas crenças. E discutimos em 
conjunto os “Sete Sapatos Sujos”… 


(risos) Sim!


F: … do Mia Couto. 

Em Temas Transversais falamos sobre a igualdade de género e fizeram uma planificação.  E 
depois em “Érica, Diversidade e Inclusão” fizeram várias coisas. Veio cá um convidado dar uma 
aula sobre a interculturalidade, fizeram uma ficha de pesquisa e fizeram uma dramatização sobre 
um “Encontro entre Culturas”.

A LAII trabalhámos vários autores, o Maia Ferreira, “À minha terra”, em que vocês falaram sobre 
as vossas terras, a minha terra e a terra do outro; no Jorge Barbosa falaram dos poemas 
“Viagens”, “Poema do Mar” e “Prisão”, se alguma vez se sentiram presos…


(risos)


F: … e aquela sensação do querer ficar e ter de partir ou do querer partir e ter de ficar (dizem 
também em coro) (risos). No Costa Alegre falaram sobre o sentimento de irmandade. Do “Terra 
Morta” falaram sobre… uma comparação entre a sociedade moçambicana colonial e a atual, o 
que é que vocês viam de diferente. Depois fizemos aquele jogo do verdadeiro ou falso com o 
Francisco José Tenreiro em que vocês iam ler uma frase e diziam se era… se concordavam ou 
não… em frente à turma… aaaa… depois trabalhámos o Chiquinho e vocês tiveram que imaginar 
o que é que tinha acontecido ao Chiquinho depois de chegar aos Estados Unidos. (risos) Lemos 
alguns poemas do Marcelo da Veiga sobre os estereótipos e os preconceitos, não é? “África não 
é terra de ninguém”… Depois, da Alda do Espírito Santo, falámos sobre as atitudes humanitárias. 
Fizeram um texto quando trabalhámos o Agostinho Neto, em conjunto, em que cada um escrevia 
uma frase sobre a civilização africana. Depois, lemos a “Estória da Galinha e do Ovo” (risos) do 
Luandino Vieira (risos). No Agualusa, falaram sobre os ritos, quando trabalhámos o “Rio Negro”; 
falaram sobre o que deve ser ou como deve ser um professor intercultural, quando trabalhámos o 
“Filosofia de Elevador”; e, depois, no último, no excerto de Um Estranho em Goa, falaram sobre o 
que iriam fazer com um cidadão da CPLP se ele viesse e ficasse em vossa casa. (risos)

Então, no meio de todas estas atividades, desenvolvidas quase ao longo de três anos, o que é 
que vocês pensam sobre elas? 

(risos)
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Posso-vos colocar algumas questões, que vos pode, de uma forma mais concreta, ajudar, que 
são: se se lembram dessas atividades e quais é que vos parecem ter sido os objetivos delas. 
Quais é que acham que foram os objetivos dessas atividades? 

E quais é que mais gostaram? E o que é que aprenderam?

E como é que se sentiram a fazer estas atividades comigo e com os vossos colegas?

E alguma vos surpreendeu?

Podem não olhar para o papel, eu só trouxe porque… vocês se calhar nem precisam de papel, 
lembram-se daquelas que para vocês foram as mais significativas, não é?


A5: Sim, sim!


A6: Por exemplo, docente, para ML, o que gostamos que aprendemos… quer dizer, foi-se buscar 
o concreto, uma coisa de longe, e trouxe-se para a sala… irem buscar culturas e trazer para a 
sala de aulas… (incompreensível) … fomos na realidade… viajámos… foi uma experiência… 
coisas de longe buscar e trazer à realidade do aluno… o aluno sentir a coisa… isso vai ajudar em 
relação a falar coisas teóricas… por o aluno não saber… não falar coisas de cor… aprendemos 
muito… saber preços, quantas horas, até os grupos… três horas… não é completo… viajar de 
voo daqui a Angola… não é realidade… afinal três horas é pouco?… foi muito bom…


A8: Sim…


A6: Em literatura, dos períodos literários… saber a própria nossa história… como é que viam 
antes… afinal de contas… na literatura portuguesa ficámos contextualizados que as escritas 
iniciou… a própria evolução do homem… antes vivia assim… depois havia uma classe que 
controlava… não faziam nada essa classe que controlava a população… não havendo nada do 
que fazer… naqueles momentos livres então começaram a inventar coisas e até passaram  
escrever… a registar… o que acontecia… começando com cânticos, aliás, com instrumentos de 
música… naqueles momentos de lazer… escrever cantigas de amor… e começar a viajar…e 
também ver experiência… e começar a importar outras maneiras de ser, outras culturas… até ao 
Renascentismo, quando muitos vocábulos começam a entrar… há essa coisa, há essa coisa, o 
mundo não é só este… e muitos vocábulos começaram sendo escritos… até hoje… que está 
mais globalizado… escrever, registar coisas… aprendemos que a própria língua evolui… como 
falávamos, como escrevíamos há anos atrás não é como agora, por influência de contactos com 
as pessoas ou quando uma tribo começam a reportar algo que uma comunidade não tem…


A4: Uma das coisas que gostei nessas atividades todas, talvez eu diria… vou usar um termo mais 
adequado… uma das coisas que eu abordei… são as estratégias de como trabalhar na sala… de 
como colocar os alunos a trabalhar… os pequenos jogos que a mestre fazia.. de papelinhos, de 
escrever no papelinho para deixar lá à frente… trazer um quadro para marcarmos alguma coisa… 
todas aquelas estratégias eu levei. Eu penso que será um dos pontos fortes meus, nas minhas 
aulas, todas aquelas estratégias pequenas, que parecem tão ínfimas, mas que na verdade eu fui 
ver que elas deixam muita coisa nos alunos, quer dizer, sem fazer esforço, as crianças aprendem. 
Por exemplo, quando a docente trouxe o jogo de… do mapa…  do mapa com a numeração… o 
que é que se faz na escola? A escola põe-os a decorar os locais… mas a docente o que é que 
fazia… para este recebia “um Moçambique”, ela podia receber “três Moçambique, quadro”, quer 
dizer… os números estavam diversificados… os meus não eram os dela… e isto o que é que…  
tirava? Se ela me copia, ela está errada. Então, põe logo ela a trabalhar para descobrir 
pessoalmente, porque não são os números que têm os nomes, senão o indicado… Então, essas  
estratégias eu levo comigo como os meus pontos fortes. E também foram uma das partes mais 
fortes da docente, porque eu rapidamente conseguia perceber aquilo… se estivéssemos a usar a 
técnica, a estratégia moçambicana, de ditar tudo ou deixar tudo para que o aluno possa procurar, 
podia ser difícil descobrir em pouco tempo. E, nas atividades… dentro das atividades, os textos 
de… Agualusa, por exemplo, para mim são uma inspiração. Para os que acompanham as 
histórias que eu conto no Facebook… nesses dias já construo narrativas… longas. Já fiz a minha 
primeira narrativa… o título é “A merda das mulheres” (ri-se)… que o Mestre Gaita tanta gosta… 
que eu ponho em capítulo mas a forma como eu escrevo, se alguém tiver lido o livro de Agualusa, 
que trabalhámos na turma, há-de sentir ali a presença dele nos meus textos, quer dizer, eu me 
inspiro nele. Levei uma parte da sua escrita para mim, porque gosto como ele escreve. 
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F: Você não pode andar a publicar todos textos no Facebook. Devia guardar para tentar publicar. 
Vem cá um escritor que tem uma editora dia 25… não é? … não sei… uma parte sim, mas 
completo não. Alguém pode roubar.


A6: Esse está completo, mas o resto não… Sempre coloco reticências… se alguém quiser 
continuar… pode falar comigo, depois passo. 

A igualdade de género, também a forma como a docente trabalhou esta matéria, também serviu 
como uma inspiração… como eu devo trabalhar na minha sala. Afinal, trazer isto… eu costumo 
dizer, muita coisa que nós não sabemos, nós inventamos… mas porque isto foi mal trabalhado, 
não ficou… nós já estudámos muita coisa que aqui, na faculdade, está a ser repetido. Mas a 
forma como os nossos professores trabalharam não deixa marcas em nós. Quer dizer, nós não 
conseguimos capturar o importante, porque é uma sessão longa de situações, depois muitos 
apontamentos… as crianças não gostam de escrever…


A8: Mais teoria do que prática! 


A6: … que a prática!… se nós repararmos como a docente trabalhava, nós às vezes dizíamos 
“ah!… pequena coisa!, pequenas coisas, sempre testes, cada dia sempre testes, já estou 
cansado, já fiz mil provas, já estou cansado” (risos)… mas afinal todas essas provas, todos esses 
textos, fez [fizeram] com que nós reflectíssemos sobre um assunto e… se você escreve, você fica 
com aquilo… isso, para mim,  foi uma das melhores estratégias de como guardar todas essas 
temáticas… em mim, principalmente…


A8: Indo mais mesmo às atividades… marcou-me mais, como estava a dizer o colega, a prática, 
porque quando eu tive Introdução aos Estudos Literários, eu quando estava a estudar aquela 
cadeira eu vi que ehhh essa cadeira, como dizia XXX português, é difícil… eu aqui  Vai acabar me 
prendendo por causa dessa cadeira, por causa de quê? Por causa da metodologia de estudo… 
que nós tínhamos lá com o docente… então quando eu vi, eu disse iá, aqui está difícil mesmo, 
vai tornar difícil mesmo progredir nos estudos na maneira como estou a ver, na maneira como 
estamos a trabalhar com a disciplina, cadeira… E, depois, mais tarde, com a entrada, vinda da 
docente, começámos a  trabalhar a prática, depois sempre tínhamos a reflexão de tudo, ajudou-
me bastante. E, depois quando eu estava a completar anos, mesmo no dia vinte e cinco de 
outubro, eu fiz um teste, mesmo, e depois até postei no facebook e até mesmo a minha cunhada 
elogiou: “txi… sinceramente… estás mesmo a fazer licenciatura em ensino de português” (risos). 
Eu: “obrigada, amei”… depois, gostei muito mesmo de trabalhar com a docente, as atividades… 
refleti muito sobre mim, a realidade, daquilo que é a minha vivência com amigos, familiares, assim 
mesmo com a própria comunidade.


A1: Uma das atividades que mais me marcaram é a questão da igualdade de género… tema 
transversal… porquê? Porque a pessoa já diz que a própria criança, para além das suas 
capacidades, tem de ter uma boa estrutura familiar… então, se as crianças têm os seus pais que 
estão em constante discordância em questão de superioridade, quem é mais em relação a 
quem… quer dizer haverá um clima desconfortável na família e consequentemente a criança vai 
crescer com um desenvolvimento… menos… defeituoso, nesse caso… Então, a questão da 
igualdade… eu vejo que tem como objetivo trazer à mente que entre homem e mulher não há 
diferença alguma, a não ser o sexo nesse caso, mas  ambos têm… mesma capacidade de lidar 
com certas coisas… ou têm direitos iguais… mas não quer dizer que, o facto de terem direitos 
iguais, não devem respeitar o outro porque na religião, nesse caso… é visto como se fosse a 
cabeça…  a cabeça da mulher… não quer dizer que ela é cauda… são coisas diferentes…  são 
iguais, sim… mas homem é mais respeitado porque é o xxx da família homem e mulher… mas a 
mulher não sai sendo espezinhada… são ambos iguais, sim… desde que haja respeito… é 
igualdade de género… acham que têm de se confrontar e debater…  mas não é isso… tem de 
haver um respeito mútuo…  entre homem e mulher… e ambos vão fazer uma família feliz e 
próspera… acho que o tema teve mais a ver com isso… eu gostei… porque é gratificante um dia 
espero ser pai e tenho de munir desses pensamentos… indo mais para a literatura que temos 
hoje, quero falar de Jorge Barbosa mesmo, do seu tema que tem a ver com viagens… por que é 
eu me inspirei nesse tema? Ou porque é que eu me senti mais agraciado com esse tema? Porque 
o país que nós estamos em Moçambique é um país que não se deve sonhar, ninguém deve 
sonhar, porque é um país que não possibilita alguém realizar seus sonhos… eu ser escritor em 
Moçambique… quem é?… com essa temática aqui fez pensar muito… a aula estava a decorrer 
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porque… aqui o autor apresentava um desejo tão fervoso, mas não podia realizar… talvez seja a 
mesma coisa no seu país… há muitos que falam… alguns acham que o país não traz condições, 
não podem realizar…


F: É um bocadinho triste não é? Essa frase de que em Moçambique não se pode sonhar. É trsite, 
não é?


A4: Triste mas por um lado a frase certa. A frase certa, porque…?


F: Não sei, A4… 


A4: Certa de que modo? Às vezes… como é que se diz? Às vezes, um lugar tem sido muito 
pouco para uma massa, um mundo de pessoas… É o A3 que está ali, se realiza o sonho deste, 
não pode realizar o sonho deste… e às vezes não realiza o sonho deste… este entra porque 
precisa de satisfazer a fome… vou chamar fome porque tudo isto é por causa da fome… falta de 
condições… eu acredito que muitos gostariam que não estivessem aqui, estivessem noutro lugar, 
melhor para eles… 


A8: … às vezes não é por causa de condições mesmo… é preguiça mesmo. Porque, há dias, 
quando eu estava aí na Cipal, por exemplo… se querem falar de fome, não fome… um moço veio 
até mim e depois quis abrir minha bolsa e eu disse “xiii, porque está a fazer isso? Porque não vai 
trabalhar?” Trabalhar? Estou a pedir que me dêem emprego… Eu disse: “ Existe campo por aí 
que não tem… podias ir trabalhar…” mas por causa da preguiça…


A4: Este é o problema. Sou A4 e eu penso que não mereço a enxada… é o que eu penso…

(risos) e, quando você diz “vai trabalhar, tem machambas por aí, está cheio de mato, cultiva”, eu 
sinto-me ofendido, sinceramente… (algumas vozes) Eu sei que isto não é bom… eu sei que isto 
não é bom, mas… eu não gostaria de capinar…


F: Em Portugal acontece um bocadinho isso. Houve uma altura em que toda a gente começou a 
ter a licenciatura e não pode ser toda a gente médico, advogado, nem professor, não é? há 
outras profissões, há sapateiros, há canalizadores, há carpinteiros… e toda a gente queria deixar 
essas profissões porque… eu sou licenciado, não é? Tanto que agora em Portugal e então na 
Europa ainda mais, por exemplo, na Alemanha, é perfeitamente normal uma professora ser 
casada com um canalizador porque nesses trabalhos, um sapateiro, um carpinteiro, um 
canalizador, ganham muito mais do que um professor… 


A6: Quero acreditar nesse assunto que… eu sou um exemplo concreto… a expressão que tem é 
XXX … pensar no algo e levar avante aquele algo, transformar em objetivo… e eu… estou aqui 
pela minha força… e graças a Deus, estou aqui e creio que posso… com a ajuda de Deus posso 
terminar… é preguiça mental mesmo?! … porque ninguém me ajuda aqui… dependo de mim 
mesmo, faço pequenos negócios. Com esses pequenos negócios, eu consigo me vestir aqui, me 
inscrever, comprar aquilo, comprar aquilo… mas quem me vê, parece que estou bem… (risos) e 
não estou bem mesmo… mas a mente é que fala tudo… 


F: Eu quando disse que era triste nem foi nesse sentido… de criticar… foi no sentido de… muitas 
vezes nós também temos… há pessoas que podem olhar para um copo… o copo está meio não 
é?… olham para o copo e dizem… “ah, está meio vazio”… e há pessoas que dizem “Ah está 
meio cheio!” E o copo é igual… Eu acho que às vezes também é preciso termos uma perspetiva  
mais positiva. Por exemplo, em relação às bolsas que estávamos a falar há pouco… e já 
voltamos às atividades que já nos estamos a desviar… mas, em relação às bolsas, neste 
momento, é muito mais difícil para um português conseguir uma bolsa do que para um 
moçambicano conseguir uma bolsa… muito mais difícil… ou é muito mais difícil para mim 
conseguir publicar um livro ou para um moçambicano conseguir publicar um livro… Isto parece 
um contra-senso mas não é… porque em Portugal há tanta gente licenciada, há tanta gente que 
escreve, há tanta gente a pedir bolsas, as vossas são tão reduzidas… há muito mais facilidade de 
vocês concorrerem, sei lá, a uma bolsa da FCT e conseguirem porque são moçambicanos… e há 
bolsas próprias para moçambicanos ou para os PALOP do que propriamente eu concorrer com 
vinte mil e conseguir a bolsa. Às vezes também temos de pensar que, há muita coisa que está 
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mal, as oportunidades são poucas, é verdade, mas, há campos onde nós temos mais 
oportunidades que os outros. Peço que se centrem nas atividades…


A6: Em termos das atividades, eu gostei na parte de interpretação, quando a docente já orienta, 
quando escolhe… escolhia uma pessoa para interpretar uma certa frase, o que significava aquela 
frase.., então… eu goste muito dessa parte porque até agora já estou a começar, a tentar 
interpretar uma coisa e chegar ao consenso que isso quer dizer aquilo. E é na parte de 
interpretação… Também na parte da Cartomante, violência doméstica… (risos) Eu aprendi muito 
sobre a violência doméstica. Caso eu ser professor mesmo, esse tema de violência doméstica eu 
vou tentar ensinar às crianças que não pratiquem a violência doméstica, porque é visto que é 
frequente nas escolas… lutas entre alunos, ferimentos, muita coisa… então, isso… sim… eu 
quando for professor, vou repudiando esse assunto… essa parte da violência doméstica nas 
escolas, na sociedade, sim… gostei muito dessa parte.


A5: De uma forma geral, dizer que… vou usar uma forma inadequada, mas… praticamente 
mestre levou as nossas calças e virou para baixo e sacudiu… (risos) tirou todos os nossos 
problemas através desses temas que podemos ver aqui. E foi muito importante na parte da 
Literatura Portuguesa e Brasileira, vimos aqui o confronto entre culturas… também que é uma 
coisa que acontece muito aqui porque um é do litoral  e o outro é sei lá de onde… isso acontece 
no nosso dia a dia, na zona, há muitos confrontos entre vizinhos… 


A9: Em algum momento dá vontade de ir buscar aquelas pessoas para virem participar à aula… 
(risos) sim, para poderem perceber melhor.


A5: Também temos a questão da violência doméstica que é muito frequente. Até mestre contou-
nos uma história de um casal que brigava assim em plena rua e o jovem batia a moça, que é uma 
atitude muito feia… ajudou-nos a profundar mais sobre a questão com o texto Cartomante e 
Marido… por vezes, certas atitudes podem-nos levar a fins drásticos… e devemos pensar muito 
bem antes de fazer certas coisas… Quanto a LAI, a parte que me tocou mais foi a parte do 
documentário “E se fosse consigo”. Foi muito…


A4: Sim… e se fosse consigo… (risos)


A5: Sim, porque nós como jovens, que temos um futuro por percorrer… que temos um caminho 
por percorrer… que a gente saiba… que saibamo-nos enquadrar, que saibamos escolher certas 
pessoas para nos acompanhar para o resto da vida e… que devemos também sensibilizar os 
nosso familiares a aceitar que estamos num mundo globalizado, em que não existe aquela 
questão de “Ah porque eu sou indiano, tenho de casar com indiana”, não, que é possível um 
negro e uma branca estarem juntos. 

Quanto a temas transversais, igualdade de género, como disse o colega, que foi muito positivo 
também. A questão da ética e diversidade… muito importante também… mais sobre a questão 
da diversidade e da inclusão… da ética também, que vimos em TT também com o Dr. Nelson… e 
acabou também aumentando aquilo que era o nosso conhecimento sobre o fenómeno. A LAII 
“Prisão”… sentimento de… tu sentires-te preso, mas a mente não está presa. Isso é possível. 
Podemos estar presos aqui, mas podemos sonhar além do que são as nossas expectativas. O 
sentimento de irmandade também foi muito importante porque temos de ser irmãos, com 
certeza, não só entre nós, mas também com outros povos… 

   

F: E se virarem a folha e não virem, e pensarem assim para trás… e pensarem assim: “a atividade 
que eu mais gostei de fazer foi…”


A5: Sim, mas no geral, só para fechar, o texto que me… assim…  posso dizer que nos fez… falo 
no geral… porque acho que todos nós viajámos… vou falar na história do ovo e da galinha… 
(risos)


A4: que XXX (incompreensível)


A5: Sim, sim… Para mim foi dos pontos mais altos porque gerou muita polémica, gerou muita 
conversa, muita interação entres colegas. É isso, foi muito bom!
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F: E os outros? Sem olhar para o papel. Assim só pensar: o que é que eu gostei mais? Qual foi a 
atividade que eu gostei mais? E porquê? 

      


A2: Para mim… a atividade que mais gostei foi mesmo “igualdade de género”, Tema Transversal. 
Na realidade, na nossa realidade, lá onde nós vivemos, na nossa comunidade, há muita injustiça, 
mesmo na divisão do trabalho em casa, com as crianças, por exemplo, mesmo para mim, 
quando eu vivia, em casa dos meus pais, nós que éramos meninas é que trabalhávamos mais; os 
homens vida era só passear, acordou…


A4: … era em casa… dentro de casa…


A2: sim… nós fazíamos tudo. Então, eu com os meus filhos também, quando tive os meus filhos, 
cresceram, eu também vinha com aquela educação que me deram em casa dos meus pais. 
Minha filha é que fazia tudo em casa. Meu filho acordou, só escola. Então, com aquele tema, eu 
aprendi que eu estava a estragar meu filho. Ele podia ajudar a irmã. Agora meu filho já sabe lavar 
pratos. Fazem escala, ele lava de manhã, a irmã lava ao almoço, eles dividem tudo. Isso me 
marcou e eu costumo ensinar meus alunos na sala de aula, porque lá na comunidade é isso que 
se vive, as mulheres é que trabalham mais, os homens é só no facebook, a relaxar (risos) então 
nós temos que transmitir lá, que os nossos meninos devem ajudar as meninas, não é fazer tudo, 
a menina não vai ter tempo nem de estudar, o aproveitamento pedagógico dela vai baixando, 
baixando… porque não tem tempo de pegar caderno, porque está sempre a fazer serviço e tem 
irmão ali, que podia lhe ajudar. Então, isso gostei mais porque isso é mais prática. Para mim e 
estou a aplicar e vou ensinar mais para que futuramente as coisas mudem. 


A4: Que bom! (risos)


F. Diz o A4, não sei se com um certo tom de ironia… (risos)


A2: Para mim foi um tema que me acomodou, me chocou, porque é o nosso dia-a-dia. Essa 
“igualdade de género”, não é? Crescemos nisto… então, daqui para em diante, eu vou lutar 
mesmo para que ultrapassemos este problema, isto nas escolas, isto na minha casa…


A4: Não me chama… ser tiver problemas lá em casa, não me chama… (risos)


A2: Não só com o meu esposo, nem com a minha família… também com as crianças… eu 
também desde fui assim, eduquei todos da mesma maneira, homem, mulher… mas em outras 
coisas, como cunhado, por exemplo… cunhado com minha irmã, então, eu vou tentar fazer 
perceber as pessoas que afinal de contas, realmente, podemos [apoiar] um ao outro. 

Outro tema também é “Um dia em Portugal” (risos)… eu posso ir hoje (risos)…


F: Vamos juntas! (risos)


A2: Eu vou saber me acomodar, sem precisar de tanta coisa, porque já aprendi… mesmo eu não 
sendo de Portugal, posso conviver com um português sem problemas, sem discriminação… 


A4: Isso é um sonho…


F: Quem sabe, não é? Quem sabe vocês não vão lá, pelo menos alguns, fazer mestrado…


A2: Em literaturas também aprendi muito, em como interpretar os textos… gostei realmente, é um 
ensinamento que ficou em nós, que nós também podemos implementar nas escolas. Porque  
realmente nós, nas nossas escolas, somos mais… teóricos (em coro) do que práticos, mas é 
necessário mesmo pôr a criança a… (muitas vozes: descobrir, cansa, não aprende quase nada…)

Não aprende quase nada, mas é pá, hoje ensinamento é isso mesmo, por isso estou aqui, para 
ser professora… Já sou professora, mas vim mesmo aprofundar isso, como lidar mais…


A4: … problemas de gestão… (risos)
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A2: … então, eu gostei mesmo de ter trabalhado com a docente…


… chefe…


F: Ele está há que tempos a tentar… (risos) … mas como é assim todo educadinho, então não 
interrompe ninguém, fica ali caladinho.


A3: Ao princípio foi uma surpresa… depois de perceber, aqui, as ideias dos colegas… em relação 
às atividades. Quanto às atividades que nós fizemos, eu creio que todas foram importantes, mas 
as que me marcaram foram duas, na LPB as que mais me marcaram foi … do texto “A 
Cartomante e o Marido”. Na sociedade existem muitos Vilelas, muitos amigos (risos, confusão)… 

Mas pergunta lá o seguinte: qual é a moral que podemos retirar no texto, no texto A Cartomante? 
Nós podemos perceber que eram actos considerados pérfidos, actos que não agradavam à 
sociedade, era algo… mau… Naquele texto, nós vimos que Rita e Camilo traíram ao Vilela… e aí 
aconteceu uma violência doméstica, em que Camilo e Rita acabaram morrendo. 

Indo ao texto Marido, também podemos perceber que existem muitos mecânicos (risos), 
embriagados (risos) e muitas porteiras (risos)… 

Muitas porteiras…

E a questão que mais me deixou agradado, foi a relação do texto com a imagem… lembro-me 
muito bem… aparecia uma senhora…


F: … vestida de noiva… com um olho negro…


A3: … com a mensagem “Até que a morte nos separe”… espancada… (risos) alguém pode até 
tentar ajudar como naquele texto, o advogado, o médico, que tentaram ajudar a porteira… mas 
ela pensou: para além de ele ser bêbedo… mas ele dá dinheiro… ele não sei o quê… por mais 
que a pessoa diga algo desta tal pessoa, não acaba… e geralmente acaba mal. Eu gostei muito 
disso porque vai ao encontro daquilo que acontece na sociedade…


A6: Sim… geralmente dizem: ah, naquele lar já era sempre discussões… depois de se perder 
uma pessoa…


A3: E a outra temática era de Temas Transversais… Igualdade de Género… Eu gostei daquela 
actividade em que cada um tinha que ter um papel… estava escrito alguma coisa… no meu caso 
foi: “eu sou defensor de igualdade de género”, então eu tinha de dizer algo a respeito daquela 
frase, então eu gostei… fiquei muito agradado, porque eu pude exprimir o que eu sentia a 
respeito da igualdade de género [atividade de LAII e não TT] até a docente perguntou: “estás a 
ludibriar?” não, eu senti… (risos) é muito importante nós debatermos esses aspectos porque 
estão relacionados à sociedade, em que as mulheres são espezinhadas pelos homens, porque 
“não têm capacidades”, “não são autónomas”… sem algo muito plausível que demonstram que 
as mulheres são inferiores, os homens são superiores… são raciocínios assim, feitos de forma 
não concisa… então, eu gostei dessa atividade… 


A8: … e marcante também…


F: Antes de avançarmos, só para a seguinte, só ia pedir uma coisa… têm ali uma dica, no fim, 
onde diz “de todas as atividades realizadas, quais eram aquelas que vocês acham que eram 
interessantes usarem com os alunos do básico ou do secundário e com que objetivos”… ou seja, 
de todas estas atividades que fizeram comigo e que fizemos juntos… O A4 já respondeu um 
bocadinho a isto há pouco, a dizer que usa as estratégias; não falou propriamente das atividades, 
mas… de todas estas actividades que nós fizemos, se vocês tivessem que pegar em algumas 
para usarem com os alunos do básico e do secundário, quais é que vocês acham que podiam ser 
interessantes? Porquê? com que objetivos é que iam trabalhar isso junto dos alunos? Houve aqui 
algumas pessoas que já deram algumas dicas, não é? No seu caso, que trabalha com os alunos, 
a A2 também já disse: eu falo com o meu marido, com a minha família, com os meus alunos, no 
sentido de… quando a A2 falou, acho que era no sentido de levá-los a mudar um bocadinho esta 
mentalidade e tinha a ver com a questão da igualdade de género, não era?


A2: Sim!
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F: O A4 tinha a ver com a questão de usar estratégias diferentes para que os alunos mais 
facilmente… não ser tão teórico, como dizia também a A8. Não ser tão teórico e levar os alunos a 
agirem, a fazerem atividades práticas e a refletirem um bocadinho sobre os temas, não era isso? 
Não sei se querem dizer mais alguma coisa…


A4: Há uma coisa que… respondendo àquela questão… há dias, o professor L. disse que, daqui 
a um ano, vamos introduzir um sistema em que todos os professores terão de fazer alguma coisa 
visível nas suas escolas. Quer dizer, “se um professor da faculdade, da universidade, deve 
publicar em cada dois anos, pelo menos um artigo ou promover algumas atividades, então vocês 
também terão que fazer isso nas vossas escolas” e eu até estava a falar sobre isso, anteontem, 
quando estávamos indo a casa, eu disse para ele “estou a pensar no próximo ano, quando eu 
voltar à minha escola, trazer, pedir aquele jogo de Bingo da docente, quero introduzir na minha 
escola exatamente no dia de Língua Portuguesa”. É que não há atividades na escola! Há dois 
anos que eu saí, nem nos dias festivos… nem no dia 1 de junho, nem concursos…


F: Para o ano vamos ter uma atividade no dia 1 de junho. Depois temos de nos coordenar todos. 
Vamos trazer filmes infantis… daqueles de bonecos… para as crianças verem (risos)… mas, 
desculpe, interrompi… sim?


A4: Eu disse, vou pedir aquele jogo, preciso de ter todas as dicas possíveis, porque nos próximos  
anos eu tenho de desenvolver aquelas atividades na minha escola. Uma das coisas que quero 
trazer também, como inovação…  a escola deve ser saber que, afinal, chegou um licenciado… 
(risos)… 


F: Mais alguém quer dizer alguma coisa? [Pausa] Então, avançamos!

Então, sobre a questão da literatura… este contacto com o outro, à exceção da disciplina de 
Temas Transversais e de Mundo Lusófono, em todas as literaturas, este contacto com o outro foi 
feito sempre através do texto literário, não é?


A8: Sim!


F: Então… consideram que ela pode ajudar a conhecermos outros povos e outras culturas?   


Todos: Sim!


F: Porquê? (risos) [Pausa] Querem dicas não é?

Então, de que modo é que estes textos literários vos permitiram contactar com outras pessoas, 
outras culturas, outras formas de ver o mundo? Houve algum povo que para vocês fosse 
desconhecido e vocês tivessem conhecido melhor e qual foi o texto? Aaaa, algum texto que vos 
tenha surpreendido por a personagem ter reagido daquela maneira e vocês pensarem “eu nunca 
reagia assim, é mesmo… uma cultura diferente da minha, por exemplo”… qual é o texto e 
porquê? As últimas falamos no fim, porque já têm a ver com a questão da sala de aula…

Já falaram aqui sobre alguns textos que gostaram de trabalhar, não é? Falaram sobre A 
Cartomante e de O Marido, pelo que eu percebi… gostaram também de trabalhar nas literaturas 
africanas a época colonial, disse o A5; falaram concretamente sobre a questão das viagens, não 
foi? Acho que foi você A1 que falou… 

Então, de todos os textos trabalhados, de que maneira é que vocês acham que eles vos 
colocaram em contacto com outras pessoas, outras culturas? Ou não colocaram? Podem achar 
que não, que não colocaram. Têm todo o direito. 


A6: Não se estou a perceber mal… Como tínhamos comentado anteriormente, através dos textos 
literários, nós temos este contacto com outros povos. Por exemplo, questão de Carta do 
Achamento do Brasil, aqui nós ficamos em contacto… ficamos a perceber qual foi essa cultura 
desses povos, viviam assim… casas assim, comiam isto, quer dizer… não só a África, também 
na América, tinha uma comunidade que não estava assim muito… não sei como dizer…


F: … que tinha uma cultura diferente dos europeus … (risos)
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A6: … tinha um cultura diferente dos europeus, sim, então, ficamos em contacto… num outro 
continente estavam também pessoas com este tipo de vida… e se calhar… nem vestidos… nós 
cá na África usávamos sacos (risos)…


A4: … tapávamos as nossas vergonhas… (risos)


A6: … sim, pelo menos tapávamos as nossas vergonhas… tudo isso para termos essa 
informação, sabermos outras culturas… como eram as pessoas antes da colonização… da 
cultura europeia… por causa da própria literatura. É através da leitura… nem precisamos assim 
de viajar, ir até esse país continente… na sua casa, sentado, com a obra literária você está a 
conhecer o mundo, você está a ficar informado, quer dizer está perto das coisas. 


A1: Na questão do poema “Viagens”… de certa forma nos ajudar assim a ter comunicação com 
outras culturas, outros povos, não de forma directa, mas de forma indirecta… através do texto, 
usamos a temática… nós podemos procurar viajar, quer dizer, nós identificamos com ele, nós 
temos um desejo profundo no nosso coração e também encontramos a mesma situação no 
texto. Então, nessa questão nós podemos procurar entrar em comunicação com o nosso desejo 
e procurar saber o que está atrás do que nós desejamos… quando chegar em Portugal, por 
exemplo, fazer o Mestrado ou coisa parecida… Quando encontramos esta temática aqui, 
podemos pelo menos procurar saber também como é que é Portugal, apesar de haver tantas 
formas que vão-me impedir de eu chegar lá, posso saber em Portugal como é que é, as pessoas 
como é que são… 


A5: No que diz respeito à literatura, eu vou falar do texto de Agualusa, que é Um Estranho em 
Goa… (risos) Sim, mas eu fui mais nesse texto porque, com certeza, que ajudou-nos a conhecer 
mos outros povos, se formos ver a temática do texto está virada a essa questão porque tem uma 
diversidade em termos de culturas… e os motivos é… são porque fizeram-me viajar um pouco 
àquele tempo e gostei mais na questão de… em que tinha uma senhora que tinha filhos e ela era 
branca, mas ela tinha filhos brancos mas com uma estatura meia…


Outros: … mestiços…


F: Ela era indiana, não era? Apesar da aparência ser branca, ela era indiana, não é? 


A5: Sim, isso foi um ponto muito alto…


F: Mas achava que não era, não é ?


A5: Sim, isso foi um ponto muito alto porque, nós querendo como não, nós, sendo 
moçambicanos, também podemos ter filhos com uma outra forma de ser por causa da influência 
de com quem vamos ter os tais filhos e, no geral, o texto foi muito bom, é de louvar porque… a 
temática é muito vasta, porque não chegámos de ler toda a obra, mas temos lá uma rica 
diversidade em termos de cultura.


A4: Ainda nesse texto, eu posso sentir que vi Portugal… na passagem “quem lança uma pedra se 
não bate um porco…” não… (risos)


F: … ah, isso era um preconceito que aparecia relativamente aos portugueses na época colonial, 
que era: quem lança uma pedra, acerta ou num porco… 


A4: … ou num porco…


F: … ou num padre… não era? acho que era três… ou num porco, ou num padre… ou num 
marido a bater na mulher, não era isso?


A4: …não …


F: … não era esse do preconceito?
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A4: … mas o que é trazia? Trazia aqui como é que Portugal é. Porque trazia uma comparação 
entre Goa, nessa passagem, e Portugal… reparando a paisagem de Goa, podia ver Portugal. 
Então, eu podia ver que Portugal era uma coisa assim, com casas apertadinhas… (risos) tipo… 
fazendas… está cheio de porcos lá… (risos)… posso encontrar um bocadinho (risos)… e muitos 
outros textos da literatura… me colocaram perto deles, quer dizer perto desses povos… 

Ainda num dos textos, da “A Galinha e o Ovo”… o texto da Galinha e do Ovo, a reportagem de 
toda a história parece-se com uma realidade…


Outros: … moçambicana…


A4: … moçambicana…, de coisas que acontecem nos vizinhos, perto da minha casa… então, eu 
consigo ver que afinal angolanos vivem assim como eu vivo… (risos) … não há diferença 
algumas… se calhar a diferença pode ser a dicção… como eles falam porque por vezes eles se 
fazem muito mais próximos dos portugueses relativamente a nós… mas, do resto, está tudo 
parecido…


F: Não querem dizer mais nada? Então, e acham que vão usar a literatura no ensino básico e 
secundário?


A5: De certeza! (risos)


F: Que textos é que nós trabalhámos que vocês gostavam de trabalhar com os vossos alunos lá?

Se tivessem que cada um de escolher um texto… este texto tenho mesmo que trabalhar para 
falar sobre isto…


A1: Eu vou enfatizar… (risos)… 


Outros: … viagens!!!


A1: … o texto das “Viagens”…


A7: Eu "A Cartomante”… 


F: Com que objetivos?


A1: Objetivos? Motivar nesse caso… porque há sempre empecilhos na vida social… há muitas 
palavras que vêm para desmotivar os seus alunos… “ah, você nasceu (incompreensível)… vai 
ficar lá mesmo”… posso usar esse texto para dizer que: “não, o seu desejo vai muito além do 
que você pensa. Você pode chegar a sítios mais altos do que você pensa. Não se deixe levar por 
certos falaram ou por certas dificuldades”.


A8: Sim, por exemplo, eu estou a dar aulas no Anchilo. Alguns dos meus alunos acabam por 
desistir porque dizem “ah porque o meu pai não estudou, a minha mãe não estudou, então eu 
vou estudar para terminar onde? Vou terminar da mesma maneira que o meu pai, que estudou e 
parou por aí, não foi mais além. Então, não tem porquê eu ter de continuar a estudar.” Então, 
devemos incentivar com esse texto, como o colega estava a dizer, motivar, mobilizar, com 
algumas estratégias como o colega A4 estava a dizer, outras metodologias de ensino. Dar a 
entender que eles podem ir mais além e ultrapassar o que eles vinham tendo como dificuldades.  


A5: Gostaria de voltar um pouco aos textos e lembrar sobre o texto “Filosofia de…”  


A8: … Elevador…


A5: Sim, sim… foi um texto muito complexo, mas que eu gostaria de mencionar e de dar aos 
meus alunos porque, se formos a ver, traz um pouco daquela… uma balança entre aquilo que é o 
bom e aquilo que é o mau… então, é um texto que eu acho que seria muito importante, porque 
faz uma relação entre aquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer, e como é que as 
pessoas se sentem fazendo coisas que não gostariam de fazer como tipo X ou tipo X… 
praticamente o que se fala no texto é algo que todos nós vivemos no nosso dia a dia, se formos a 
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ver, temos o exemplo de uma passagem do texto… não me lembro muito bem, mas… tenta fazer 
uma relação entre fazer o mal para alcançar o bem [Refere-se ao texto “Desconcerto do Mundo” 
e não “Filosofia de Elevador”]. Sim, isso também nos fala da realidade. Põe os nossos pés 
assentes na terra. Vai para a realidade e fala sobre o nosso dia a dia, que podemos pensar no 
depois, nunca se sabe, podemos encontrar uma situação dessas. É muito importante porque 
vamos pensar no texto da “Filosofia de Elevador”…


F: É um texto complexo para trabalhar no secundário… têm de explicar bem, porque é um 
texto… eu, a primeira vez que li este texto, não o escolhi… estava a ler Agualusa, leio os livros… 
não é? E depois escolho o que vou trabalhar convosco… Li o texto… e a primeira vez que li o 
texto pensei “Ai que texto tão estranho! Não gosto nada…” E continuei a ler os outros e ia 
apontando quais é que seriam giros de trabalhar ou não… E quando acabei de ler o livro… aquilo 
é um livro que tem vários contos… acabei de ler o livro e fiquei a pensar, com frases desse texto 
na cabeça: “Porque é que este texto me ficou na cabeça? Vou voltar atrás e vou ler.” Então, 
quando volto a ler, não conseguia parar de rir. Da primeira vez eu não percebi que aquilo era 
suposto ser cómico… Não percebi que era suposto ter piada. A outra que se torcia toda e tinha 
de ser com a tesoura cortada e não sei o quê… (risos) E a vida que era como um circo… E o 
outro que mudou o nome de não sei o quê, o Magnífico para Descêncio, porque andava lá no 
elevador… Ascêncio. Então, a segunda vez que leio o texto, ria-me, ria-me… ah, este texto é 
cómico… mas fiquei na dúvida… ponho, não ponho, porque é um texto complexo… é talvez dos 
textos mais complexos que nós trabalhámos, é capaz de ser este… o “Filosofia de Elevador” 
porque nem toda a gente depois percebe… eu li a primeira vez e nem percebi a piada… não 
sabia se toda a gente percebe  a piada… não sei se realmente conseguem ver esta comparação 
entre o circo e a vida… se conseguem perceber essa parte das dificuldades que as personagens 
apresentam e a complexidade de temas, porque depois aquilo tem tantos temas… tem as 
aspirações de uma pessoa que às vezes são frustradas, como o outro, que depois tem de ir 
trabalhar no elevador, tem a questão da homossexualidade lá também pelo meio na questão do 
pai do outro que foge com o Jean Pierre, não é? (risos) … e vão lá os dois não sei para onde, 
então tem tantos temas que é de facto um texto complexo, mas pode ser interessante 
trabalharem-no na 10.ª, 11.ª. 12.ª… e pode ser giro ver se os alunos conseguem perceber as 
piadas, não é?


A4: Mas tem uma coisa, nós não podemos apenas escolher eu vou trabalhar o texto Y ou X 
porque esses textos nós recebemos em excertos e…


F: Não, os contos estão completos… acho eu… “Filosofia de Elevador”e “Rio Negro” são contos 
e estão completos. O Um Estranho em Goa é que era um livro e lemos excertos, sim.


A4: Nós temos de ler estes livros para perceber a história. Se nós não lermos estes livros, não 
vamos conseguir trabalhar… Já na turma… com a docente que trabalhou tudo, que leu tudo, nos 
guiava. E, por essa razão, eu prefiro mais escolher os textos mais curtos. Um pouco mais 
curtos… porque também o meu aluno, eu sei como ele é, não gosta de ler muito.


F: Temos de mudar isso! (risos)

Mas qual é que escolhia então A4?


A4: Para mim, escolhia um texto que… do Camões. Não está aqui mencionado, mas… o 
desconcerto…


F: Ah, o “Ao Desconcerto do Mundo”!


A4: Sim! Aquele marcou-me e durante as leituras também tem um texto que diz “Vi ontem um 
bicho”…


F: Ah, esse… foi de quando trabalhámos as diferenças entre as literaturas portuguesa e 
brasileira…


A4: Eu gosto muito daquele texto e é um dos meus favoritos…


F: Depois era um homem…
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A4: Sim, depois era um homem. E falava sobre esses textos. Seja lá em que classe for, mas com 
esses textos.   


F: E com que objetivo? Porque é que…?  


A4: Por exemplo, no desconcerto, “Ao Desconcerto do Mundo”, por causa da injustiça que nós 
vivemos no país, tenho de mostrar às crianças o porquê de um ladrão de galinhas estar preso e 
aquele que prejudica um milhão de pessoas estar aí ainda…


A8: … incólume… 


A4: … impune, como ela disse. 


A4: E o outro…


Alguém: Porque fala de uma verdade…


A4: … cheio de mendigos, mendigos preguiçosos… por aí… como ela dizia, que não querem 
trabalhar… que não são rato, nem são gato, mas… roem bichos, sem examinar, nem cheirar. 
(risos)


A1: Outro texto que eu podia escolher seria este “Minha Terra”. Existe um cantor, que não posso 
mencionar, que, em plena entrevista, disse que não gostava onde nasceu… porque tornou-se 
famoso há pouco tempo… está em Portugal agora… não gosta da Província que ele está, nem 
gosta do país. Ele gostava que fosse um português, talvez um brasileiro… então, a questão da 
minha terra podia mais trazer incentivo, auto-estima aos estudantes, a sentirem-se úteis onde 
nasceram, o seu país… a terem orgulho… 


A4: …na semana antepassada, chega na UCM, no campo de basquete. Chega lá e… o 
segurança diz: “moço, aqui não é para rasta, sai, sai, sai, sai!” 

“Olha com quem fala!” Quer dizer: “Eu sou estrutura!” Não pode falar de qualquer maneira. O 
segurança só olhou e disse “Ah, tá bom!” E deixou-nos ficar ali. Se fosse um qualquer rasta…


F: É essa questão das aparências também… que aqui dão muito valor. Qual é o problema? Em 
Londres não teria problema nenhum. Há muitos rastas, até na universidade, professores 
doutores, a fazerem pós-doutoramentos… está muito associado à questão da imagem, que aqui 
está muito associado à marginalidade, não é? … a questão das rastas…


A6: Nessa última questão, associada a esta, do texto a usar com os alunos… eu diria que todos 
os textos são explorados… o importante é não desprezar esses textos… quer dizer, todos os 
textos são explorados… o que nós podemos fazer é dar os textos e abordar segundo o nível…


A2: … saber trabalhar…


A8: … no momento oportuno…


A6: … e saber contextualizar… aproveitarmos… em todos os textos… há morais, há 
ensinamentos, há coisas que ajuda-nos a sair de uma situação… colectarmos os textos, lermos 
mais, e sabermos usar na medida certa, com o tipo de alunos, para atingirmos os objetivos. 


F: Muito bem, concordo.

Estamos quase a terminar. Vamos avançar…

O que eu trouxe aqui… vou parar o powerpoint para ver se consigo pôr legendas… eu mandei-
vos uma vez um vídeo, que eu não sei de viram ou não… o que vamos fazer agora é ver este 
vídeo [All that we share] que eu gostava que vocês comentassem… Dá para ver assim? É que eu 
não consigo pôr em écran grande… Podemos, não é?


A8: Sim!
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F: Vou só aumentar o som para o máximo…


[Vídeo]


F: Perceberam?


Alguns: Sim… Percebemos…


F: Então, o vídeo começa com… as pessoas em caixas… os brancos, os negros… os médicos, 
aqueles que são religiosos, os que não são… os muçulmanos… todos divididos em caixas… e 
depois o que o apresentador vai fazendo é fazendo perguntas, o que faz com que as pessoas 
saiam das caixas e se venham juntar à frente para responder àquela pergunta… A minha primeira 
pergunta é: qual é a vossa opinião geral sobre este vídeo?


A4: A minha opinião geral é aquele que Moçambique ligar… há uma tendência no vídeo de 
mostrar que todos somos iguais, não há nada mais importante que outra coisa. Nós podemos ser 
diferentes, mas somos todos iguais. Isso que eu vi, para mim, um homossexual, depois um 
bissexual, depois diz os outros que têm sorte e tiveram seja na semana passada (risos)… 
religiosos, jogadores também, havia ali pessoas com cachecóis… quer dizer, vários tipos de 
pessoas com gostos diferentes e com singularidades diferentes dos outros, que formam uma 
pluralidade como aquela. No fim estão todos juntos. Não são nada diferentes, em bora tenham 
diferenças. 


A5: O que eu percebi do vídeo, dando uma opinião geral, pelo que eu pude perceber, estamos ali 
perante pessoas de diferentes…


A8: … raças…


A2: … idades…


A5: … raças, idade… por aí… mas, apesar disso tudo, existe sempre um ponto ou dois pontos 
em que nós compartilhamos, ou seja, ele pode ser, digamos, do sul e eu ser do norte, mas vai 
sempre existir um certo prato que nós dois…


A4: … gostamos…


A5: … apreciamos… foi isso que eu pude perceber sobre o vídeo. Que, por mais que a gente seja 
diferente, sempre vai existir um ponto em comum, que nos une e nos torna uma única… uma 
única só pessoa, nesse caso…       


A1: O que eu percebi que o vídeo é que trata mais da humanidade, a questão de ser mais 
humano… ninguém merece mais tratamento especial em relação ao outro… todos têm o direito 
de ser o que são e de serem vistos como parte da sociedade… 


F: Então… se fizessem este vídeo aqui na UP, com os vossos colegas, que tipo de questões é 
que colocavam? Primeiro, que tipo de caixas é que punham? (risos) Primeiro vamos dividi-los em 
caixas. Aqueles que…


A2: São negros.


A4 e A2: São rasta.


A9: Docentes.


A6: Posso usar um termo? Aqueles albinos. 


A5: Aqueles que…


A1: Homossexuais?
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A5: Não. Perdi o fio de pensamento…


A4: Homossexuais.


A7: Religiosos.


A4: Ateus. 


F: Temos várias caixas, não é? E agora, que perguntas é que vocês faziam? Quais eram as 
perguntas que vocês faziam? … depois, tem um espaço no meio, que está vazio, e, quando 
vocês fazem uma pergunta, as pessoas que respondem a essa pergunta têm que se centrar no 
meio. Que perguntas é que vocês fariam?


A5: Quem é órfão de pai e mãe?


A4: Depois vinham alguns…


F: Depois vinham alguns das caixas e voltavam. Outras perguntas?


A9: Quem é cristão?


A4: Nós já temos os religiosos.


F: Sim, mas estão todos juntos. 


A5: Religiosos no geral.


F: Sim, religiosos no geral. 


A4: Quem é Macua?


A7: Quem é medroso?


A5: Quem tem sangue vermelho?


F: Essa podia ser para terminar, não é? Mais? Quem é que ama Moçambique? Mais?


A4: Quem gostaria de sair?


F: … viajar para… o estrangeiro, sim.


F: Ok… Para terminar, terminar, terminar… já devem estar cansados… tenho aqui três perguntas 
para vocês. A primeira: qual é… para deixarem a vossa opinião geral sobre o programa e as 
atividades. A segunda: sugestões, que me davam a mim como docentes. E sugestões, 
recomendações para os vossos colegas. Colegas não é de turma, colegas que não tenham 
passado… colegas de curso.


A5: Eu… podemos fazer uma diversificação?


F: Sim, podem falar sobre o que quiserem. Dentro daquilo que…


A5: Vou falar sobre a opinião geral dentro do programa de atividades… vou repetir, usar a frase 
que usei anteriormente… que Mestre levou as calças e sacudiu. (risos) 


A4:  E depois deixou.


A5: Sim, sacudiu, claro, com vista a retirar o que tinha lá, para depois voltar a organizar tudo no 
seu devido lugar. Visão geral dos conteúdos, programa, atividades, maravilhoso, nota 10, ou 
melhor nota 100. (risos) Só uma sugestão, nem seria uma sugestão, seria um conselho: gostaria 
de aprender mais com a Mestre…
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A4: Isso não é um conselho, é um pedido. (risos)


A5: Mas também pode servir de conselho, para que a abordagem que usou connosco também 
possa vir a usar com outros colegas que estão a vir, que ainda estão no primeiro ou segundo ano, 
para que eles também se informem e tenham …


A8: … essa oportunidade…


A5: Sim, sim, porque aquilo que o A4 estava a dizer… nem todos os docentes têm o mesmo tipo 
de abordagem, ou seja, dão aulas do mesmo jeito.


A2: Mesmo a mesma docente pode não usar as mesmas estratégias… em diferentes salas… 


A4: … mesmo muito bons… os melhores… (incompreensível) (risos)


A1: O programa… vou ser mais directo… as atividades foram excelentes para mim. A questão de 
sugestões: eu gostaria que a docente fosse… como é, porque eu mesmo sou testemunha, eu 
sou… como posso dizer? Fiquei impressionado com as aulas… modo da docente lecionar, foi 
incansável, é preocupada, não é egoísta, faz o máximo para poder trazer conhecimento para os 
alunos, e isso me deixou muito impressionado, passei a literatura por causa disso, as aulas da 
docente por causa disso, porque é preocupada, é empenhada…


F: E vocês também se esforçaram muito, eu tenho de reconhecer. Quando eu comecei a 
digitalizar as atividades, e comecei a pensar “Ai, meu Deus, coitadinhos”, porque fartaram-se de 
trabalhar. Pelo menos, literaturas africanas, não é… nos primeiros semestres também, porque 
vocês estavam com as atividades de literatura (LPB) e Mundo Lusófono, em simultâneo, e foram 
muitas, mas quando começámos a entrar nas atividades de literaturas africanas, e eu começo a 
fazer as grelhas de avaliação para ver quem é que tinha feito os trabalhos e me começam a 
aparecer 17 trabalhos… e havia pessoas que tinham feito todos...l houve pessoas que 
trabalharam francamente muito, muito, muito… nestas disciplinas…


A5: … quero falar uma coisa pequena… frisar que a mestre dá oportunidades e passa quem 
estuda. E isso é uma verdade. Na verdade, a mestre dá oportunidades, ou seja, ela nos esforça 
querer aprender. Quem não quer aprender, não aprende. Mas quem quer aprender, realmente 
aprende. Quase todos os colegas que estão aqui, acredito que quase todos tiveram a 
oportunidade de ter uma dispensa. No meu caso, eu dispensei a todas as cadeiras de literatura. 
E isso é positivo. Gostaria que, se por acaso fosse possível, que todos os estudantes tivessem 
esse mesmo espírito de se esforçar para aprender mais. 


A7: E também a questão de marcação de presenças. (risos)


F: Gostou, não é? (risos)


A7: Porque motiva. Sim, há pessoas que… acordava, madrugava a pensar “tenho de participar 
literatura” (risos). Você pensava em ter falta e você já corria mesmo… sim, então, a marcação de 
presenças é uma atividade muito importante. Gostei muito.


A9: Sim, eu também vou falar um pouco do que os colegas falaram. Eu gostei muito das aulas e 
eu pensei que literatura fosse um bicho de sete cabeças, quando entrei aqui, porque eu não 
sabia quase nada de literatura. Eu pensei que fosse “figura de estilo”… só… fosse isso para mim 
literatura, porque eu tive problemas em Introdução aos Estudos Literários, tive problema, quase 
chumbava. Eu fui à recorrência… porque não percebia o que docente queria. Eu respondia, isto 
tudo errado, tudo errado!!! Mas, quando a comente veio, começou a nos explicar, eu comecei a 
perceber, abrir minha mente e eu, graças a Deus, com a ajuda da docente, eu sempre dispensei 
literatura. Docente ajudou-nos muito e eu costumo dizer que sed nós tivéssemos pelo menos 
quatro docentes aqui na UP com a capacidade que a docente tem eu acredito que nós… não 
sei… não sei como é que seria… (risos) E continuar assim. Docente não pode cansar, porque… 
está a ver, não é, os resultados! Que nós estávamos péssimos, que lá não se ensina nada, lá no 
ensino secundário… os professores saltam, saltam, acho que não percebem, mesmo esses que 
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passam por aqui, quando chegam lá não implementam. Eles saltam. Então, eu acredito que nós, 
que estamos aqui, vamos praticar… não vamos saltar, porque já aprendemos muito com a 
docente.


F: Sim, agora está nas vossas mãos, porque eu qualquer diz vou-me embora. Por acaso, ainda 
vou ficar, acho eu, mais dois anos… renovar… mas… (risos)… também soube há pouco tempo… 
(risos)… mas não vou ficar para sempre… vou-me embora… então, o meu objetivo é que vocês 
com os instrumentos e tudo do vosso lado para serem depois vocês também a fazerem a 
diferença. E acredito que sim, que vão fazer a diferença.


A7: Vamos fazer!   


A5: Sim, só mais uma coisa! Queria falar de um aspecto, quando a mestre falou sobre termos 
perto tudo aquilo que nos caracterizou durante esses anos… É de louvar também o método de 
abordar as aulas. E não só, também o fornecimento de material… 


Alguns: Sim!


A5: Material sobre as matérias é o que a gente de mais! Isso vai-nos ajudar muito.


F: Sabem que eu, em relação ao material, não sabia se fazia bem ou mal… Sabem porquê? O 
meu medo, ao dar o material, é que depois as pessoas não trabalham. Ou seja, não façam 
pesquisa elas, não é? Ao dar o material, penso: eu vou-lhes dar e depois eles já não vão 
consultar as obras, já não vão fazer pesquisa. Então ficava sempre… dava sempre, porque 
achava que facilitava, mas, ao mesmo tempo, ficava sempre com aquela sensação “será que 
estou a fazer bem?”


A7: Por exemplo, na escola secundária, há professores que quando querem dar um teste já 
pedem contribuição aos alunos (risos) E os alunos já não têm condições para contribuir, para 
realizar aquele teste… Mas então com a docente ensinou-nos que eh pá, que podemos criar 
condições para satisfazer os alunos…


F. Um dos objetivos era esse. Era terem o material em suporte informático, nos telefones ou 
qualquer coisa e não terem que gastar dinheiro a imprimir, sim. 


A7: Porque podia acontecer não ter moeda…


F: Ficar guardado… 


A7: … e perdia aquele exercício. Ensinou-nos muita coisa sobre essa…


A7: A mestre Ana foi excelente, sábia, porque… de acordo com a expressão, o sábio é aquele 
que não sabe nada. Digo isso porque… preocupada, acompanhando o aluno ou o estudante 
individualmente… porque a mestre Ana não reparava a todos, mas sim fazia acompanhamento 
àqueles alunos necessitados… fazia acompanhamento individualmente… (risos) 


A2: Sim… no exame… dizia: escreva! Escreva tudo! Eu vou escolher! (risos)


A7: … sempre foi aberta…


F: (batem à porta) Está na hora, não é? Vamos terminar! (risos) Está curioso! (risos)


A4: Nós não estamos cansados! (risos)


F: Estão os vossos colegas e depois atrasa muito… 


A7: … foi aberta, ouvindo, acatando… o que está a fazer é positivo, é aceite, está sendo 
acatado… nós temos que avaliar… qualquer improviso que fazemos, temos que avaliar… 
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F: Para mim é importante saber se houve alguma coisa que não gostaram ou se acham que devia 
ter feito de outra maneira, não é? Porque apesar de vocês serem o grupo do doutoramento, eu 
agora estou a continuar a fazer estas atividades com as outras turmas… que vieram a seguir a 
vocês. Então, para mim, é importante ter um noção de que atividades gostaram mais, em que eu 
devo perder mais tempo, aquelas de que gostaram menos… Muito obrigada por estarem neste 
focus group, por terem vindo e terem perdido a tarde aqui a conversarmos. Apesar do projeto do 
doutoramento ter terminado, e termina com esta entrevista, e com a próxima (risos)… depois é só 
analisar e começar a escrever… apesar de isso estar terminado, eu vou continuar a ser docente, 
provavelmente para o ano vamo-nos encontrar, para o ano talvez a Teoria da Literatura… 


A4: … a última?  


F: Do projeto de doutoramento é, já não há mais. Mas, como docente, talvez ainda nos 
encontremos para o ano, vamos ver, não sei com que cadeiras é que vou ficar… às vezes fico eu, 
às vezes fica o Mestre Bonifácio com Teoria da Literatura do 4.º ano… Não sei quem é que vai 
ficar com a disciplina. Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que eu quero dizer é, quer eu 
seja vossa docente para o ano ou não, já sabem que a minha turma do doutoramento vai ficar 
sempre no coração, não é? São aqueles que eu conheço melhor, aqueles que me conhecem 
melhor… aqueles com quem eu conversei mais, por isso, se precisarem de alguma coisa… há 
colegas vossos que foram meus alunos no passado e ainda continuamos em contacto, pelo 
facebook, por mensagem… às vezes estão na aula e enviam-me uma mensagem: o aluno 
perguntou se é assim ou se é assim (risos) é urgente, que estou na aula… Há alguns que ainda 
me mandam assim mensagens de vez em quando e penso que todos vocês têm o meu e-mail, 
têm o facebook, têm o número, por isso, podem sempre contar comigo para aquilo que 
precisarem. Informação sobre bolsas quando concluírem, para terem informações. Espero que a 
maioria de vocês continue a estudar.


A5: Para o ano também já estaremos a fazer o trabalho de culminação do curso.


F: Ah, as monografias. Nas monografias só irei mesmo trabalhar com quem for trabalhar 
literatura. Posso dar uma ajuda aos outros, não é? Posso ver, isto está bem, o teu problema está 
bem, trabalhas com o método qualitativo, com o método quantitativo, hipóteses… posso sempre 
dar ajuda quando estão no início a definir, mas trabalhar, trabalhar, de supervisionar, só literatura. 
Obrigada a todos!
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F:  Vamos dar início ao segundo grupo do focus group. E aquilo que eu vou ia pedir para fazerem 
primeiro, apesar de já nos conhecermos, era que fizessem a vossa apresentação, porque… nem 
todos vão participar na sessão do focus group [nem todos os formandos] e então era que 
primeiro cada um se apresentasse. Têm ali alguns tópicos que vos podem ajudar… naquilo que 
vão dizer.


Assim de forma ordeira? [por ordem]


F: Como quiserem. 


MJ/A10: Sou A10, tenho 22 anos de idade, sou natural de Nampula, exatamente de Nacala, 
Nacala-Porto. Sou Macua, simplesmente estudante… mas espero ser mais… que uma simples 
estudante. E motivação do curso…


F: Sim, quando está ali “motivação do curso” e “expetativas de futuro” é por que é que estão a 
fazer o curso de português ou quando imaginam onde é que estão daqui a 1 ano, ou 2, ou 3 ou 
4… o que é que imagina na sua cabeça?


A10: Eu me imagino uma professora de português (a rir)… numa classe cheia de crianças (a rir)… 
é isso que eu imagino. 


F: E as línguas que fala A10? Qual é a sua língua materna? Ou as línguas maternas?


A10:  Emakhuwa, sim.


F: E fala outras línguas? O Português, claro…


A10: Só Português.


F: Só Português.


ZM/A11: Sou o A11, tenho 32 anos de idade, natural de Nampula, distrito de Malema. Sou 
Macua, professor. Falo a Língua Portuguesa (LP), Macua e às vezes falo Inglês. Motivações para 
a escolha do curso praticamente tem a ver com o desenvolvimento das minhas capacidades e 
aderir mais a metodologias para o ensino da LP, sim.


F: E já é professor…


A11: Sou professor.


F: Há quanto tempo?


A11: Esse é o meu décimo ano.


F: Há um ano?


A11: Dez anos. 


F: Ah… dez anos!!! ah! Tem muita experiência! Em que classes?


A11: Eu estou a dar a 7.ª no ensino público. E a 1.ª classe no ensino privado.


F: E gosta de trabalhar na primeira classe?


A11: Gosto muito. 


F: E no futuro, quando terminar a licenciatura, gostava de continuar a trabalhar com os 
pequeninos ou gostava de trabalhar no secundário ou na universidade? Ou prefere trabalhar nas 
classes iniciais?
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A11: De preferência, eu gostaria mais que estivesse a trabalhar para o ensino secundário. E, se 
tivesse mais oportunidades, para a universidade. E, quando eu comparo a linguagem que estou a 
usar para o ensino primário, às vezes parece que estou a errar mas enquanto não. Isso tem a ver 
com o grau de desenvolvimento das capacidades. 


A12: Eu sou o CM/A12. Sou natural de Nampula, concretamente do distrito de Murrupula, tenho 
29 anos de idade e… sou professor, de profissão. Em termos de línguas, a minha língua materna 
é o Emakhuwa, mas também falo Português e percebo o Inglês. E em termos de motivações para 
a frequência do curso, sou professor há 9 anos, este é o meu nono ano. Fui isso que me motivou 
para a frequência do curso no sentido de desenvolver aquilo que são as minhas capacidades 
dentro da sala de aulas. Então, o que acontece? Durante os sete anos que estive a trabalhar, eu 
tive algumas dificuldades e decidi que se eu fizesse o ensino superior na área do português podia 
eliminar essas dificuldades que eu tinha. As maiores dificuldades que eu tinha era na área da 
literatura… tinha muitos problemas. Quando chegava aquela fase de literatura, tinha muitos 
problemas. Eu sempre trabalhei com a 8.ª., 9.º e 10.ª classes, mas isso para o ensino técnico, 
não o ensino geral, e achei melhor fazer o curso de português para poder eliminar essas 
dificuldades. E assim me sinto bem, principalmente quando tive aulas com a Mestre Ana. 
Consegui eliminar todos os meus problemas em relação à literatura. 


F: É engraçado dizer que tinha dificuldades… porque era um dos melhores alunos em termos de 
interpretação, não era? Não se notavam assim muito essas lacunas, não é?


A12: Sim. Não se notava muito. O que acontece… acho que era por causa do ensino, do ensino 
por onde eu passei… desde a fase da minha… em que eu era estudante… sempre que o 
professores abordavam a literatura, sempre baseavam-se naquela questão de… eles dão a 
literatura de uma forma superficial… falavam de estrofes e de versos…  e não a parte 
interpretativa… então sempre tive essas dificuldades. Por isso quando tive essas aulas já com a 
Mestre Ana… fiz esse esforço e sempre ficar atento às aulas da docente… para essa parte da 
interpretação…


A13: Eu sou FC/A13. Tenho 27 anos de idade. Sou natural de Angoche. Vivo em Nampula. Falo 
três línguas, duas internacionais e uma local. Falo Português e falo o árabe. Falo e escrevo a 
língua árabe. E a terceira língua é a língua Eakhuwa, mas a minha língua materna, assim como tal, 
foi o Português. Quanto à minha motivação para este curso, eu posso dizer que, ao ingressar 
neste curso, eu não tinha antecipadamente um motivo como tal… mas o que constituiu, o que 
me realçou… um motivo foi a inspiração do meu docente de português que eu tive na 11.ª e 12.ª 
classe… a maneira como ele abordava os conteúdos. Então fui gostando muito desta disciplina e 
me inspirou. Daí que decidi fazer o curso. Mas ao longo desta caminhada, desde o primeiro ano 
até cá, já encontrei muitos outros motivos de fazer o curso e gostar mesmo de ter o curso, 
porque… consigo já fazer algumas reflexões e, na verdade, ao nível do curso, especialmente a 
disciplina de literatura de língua portuguesa, esforcei-me muito e abriu em mim algumas 
capacidades que eu já tenho orgulho de ter… possuído até hoje. E vejo um futuro um pouco mais 
positivo… porque, bom, os sonhos de querer um dia escrever algo que possa ser apreciado ao 
público, então, isso faz com que eu pense que isso for a acontecer, posso ter um pouco mais…


F: Então, falamos de expectativas, falamos não só de dar aulas, mas falamos também de 
escrever, não é?


A13: Sim. Até… há um momento em que costumo pensar que não gostaria de dar aulas… 
porque… sei lá… muitos transtornos… preferia desligar-me um pouco desse processo de dar 
aulas, mas manter-me um pouco nesse processo de … de escritas, e desempenhando outras 
funções que não sejam diretamente o ensino, mas como eu sei que já sou professor há 8 anos e 
provavelmente vou continuar por mais tempo nesta carreira…


F: E que níveis é que dá?


A13: Só na primária, 6.ª e 7.ª classes, na disciplina de português. E já tinha muitos … já dei uma 
outra disciplina diferente desta… mas há muito que estou a dar esta disciplina de português.
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F: E quando fala de escrever, fala de escrever como escritor, obra literária? Ou fala de escrever, 
como investigador, produção científica?


A13: Falo de tudo isso. Nos últimos tempos, não consigo saber o que é que exatamente eu 
serei… ser escritor ou investigador? … quando de repente apanho uma reflexão, eu tenho 
aproveitado essa ocasião para puxar todo o pensamento, escrever… agora, aquilo que eu 
escrevo… mais tarde eu talvez vou saber… isso enquadra-se na literatura… ou na produção 
científica.


A14: Sou FJ/A14. No dia 25 farei 40 anos…


F: Está quase… dia 25 teremos aqui uma atividade. Espero que venha festejar connosco! Traz 
bolo e tudo… (risos)


A14: Sou natural da Zambézia… mas agora sou de Nampula (risos) porque estou a viver cá desde 
82… desde os 3 anos… 


F: Então desde os 3 anos que está aqui?


A14: Sim. Sou professor. No princípio não era queria ser professor, porque achava que a vida de 
professor era uma vida muito chata… (risos)… 


F: Porquê?


A14: Sempre tinha uma dependência… então fiquei muito tempo sem trabalhar… a fazer alguns 
trabalhos… as condições não eram boas… fui-me inscrever… fiz exame e depois de 15 minutos 
diz o exame… fui colocado na escola secundária… daí aquele gosto, porque dava aulas de 
manhã e à tarde… começaram a crescer os meus conhecimentos?


F: E há quanto tempo é que já dá aulas? Há quanto tempo é que é professor?


A14: Desde 2009.

  

F: Há oito anos, já. E agora, quando pensa no futuro… vamos imaginar… vai acabar a 
licenciatura… quando pensa onde vai trabalhar, o que vai fazer…


A14: Até se fosse possível deixarem-me dar 1.ª classe… seria muito bom … só vamos encontrar 
meninos atrofiados… há muitos colegas… depois do que aprendemos… até a nossa turma vai 
discutir com muitos colegas no terreno… porque muitos colegas não sabem trabalhar textos 
poéticos… vamos discutir muito…


F: E gira essa ideia… já a A8 dizia o mesmo… eu não gosto de apanhar 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª… prefiro 
apanhar 1.ª e acompanhá-lo senão tenho de estar a lidar com os problemas que vêm de trás… 
um bocadinho essa ideia…


A14: E gostava de fazer também o Mestrado… e ao escrever também… gostaria de escrever, 
mas um bocado mais crítica… (risos)


F: Sim, no outro grupo também havia colegas que gostavam de associar a esta questão da 
docência… o jornalismo… produzir algumas peças jornalísticas, para jornais ou televisão… ou 
revistas…  


A14: Faço agora no Facebook (risos)… sim… até alguns colegas comentam…


F: … como têm a literatura também podem fazer uso disso… podem… quando queremos criticar 
algo, podemos fazê-lo diretamente… mas também podemos fazê-lo indiretamente, através da 
literatura, não é?… e do texto literário… podemos dizer as coisas sem serem diretas… mas como 
uma crítica… Há um livro que não sei se leu, que é O País do Queixa Andar… Nunca leu? 
Procure! É um livro do Mia Couto… onde ele critica o governo, o funcionamento, critica uma série 
de coisas, coisas sociais com as quais ele não concorda, mas faz isso através de metáforas, sei 
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lá… o homem que enche os bolsos e enche os bolsos… ele usa imagens muito engraçadas para 
criticar… leia, porque acho que vai gostar… e pode-lhe dar uma ideia para qualquer coisa que 
queira escrever…


A14: Para mim, assim diretamente, não me sinto assim… (risos)… aquilo que me falta é falar dos 
nomes deles… (risos) 


F: Quando um país está a sofrer transformações… e isso acontece não só em Moçambique, 
acontece em muitos países e aconteceu também em Portugal no passado… nós às vezes 
também temos de saber… quando nós nos envolvemos numa guerra, que eu acho que não nos 
devemos envolver nunca, mas quando… compramos uma guerra com alguém, também temos de 
saber se a vamos ganhar ou perder… e se calhar comprar uma guerra perdida… há outras 
maneiras se calhar mais eficazes de fazer as coisas… não sei…


A15: Eu sou CD/A15. Tenho 24 anos de idade. Sou natural da Província de Cabo Delgado, do 
distrito de … A minha etnia é Makonde. Sou estudante, por enquanto… Expectativas de futuro… 
com a formação que eu estou a ter é de… melhorar as condições de ensino, particularmente dos 
próprios alunos… porque, acredito eu, que a situação dos alunos é gravíssima… em termos de 
conhecimentos académicos, em particular da LP. Então, a minha expectativa é de… quando for 
um profissional, nesse caso, um professor da língua portuguesa…  trazer alguma mudança no 
ensino e… os alunos notarem alguma mudança. E as línguas que eu falo… falo português como 
LO, falo o makonde como LM, falo o suaíli também, falo o inglês, falo e percebo o Emakhuwa…

Motivações para o curso nesse caso… eu acho que a primeira motivação foi extrínseca, nesse 
caso externa… não foi por minha livre e espontânea vontade de me formar como professor de 
língua portuguesa… mas isso aconteceu quando eu estava a fazer a 10.ª classe, já estava a 
terminar, então o nosso ensino aqui, quando tu terminas a 10.ª classe, 11.ª, 12.ª tu tens de 
escolher que grupo vais fazer… se é A… se é Ciências, Letras ou Engenharias como chamam… 
Então, muitos dos meus amigos, da 10.ª classe, diziam que tínhamos de fazer o grupo B ou C, 
nesse caso, Ciências ou Engenharias… E eu perguntava “por que é que vocês estão a fugir do 
A?” então eles diziam “O grupo A passa-se muito apontamento, você tem que ler muito..” (risos) 
Depois, dizem que o grupo A era mais típico de meninas, porque elas gostam de ler… Então, eu 
disse “Não! Vou perguntar em casa”. Quando fui perguntar, me explicaram que não. O meu 
falecido irmão me disse que não, não tem nada a ver. Se fores a pensar… o português é uma 
língua da ciência, pelo menos em Moçambique… por exemplo, não dás Matemática sem acesso 
ao português, então é aí… comecei a gostar da LP e decidi fazer o curso de português…


F: E no futuro?


A15: No futuro… eu me vejo, no futuro, como uma pessoa minimamente capacitada para 
enfrentar as dificuldades que os alunos possam trazer relativamente à LP.


F:… dar aulas, então? É isso que quer fazer?


A15: Sim, dar aulas. 


F: Antes de avançarmos, só uma pergunta… Estava a dizer “a situação dos alunos é uma 
desgraça”… 


A15:  Sim.


F: Todos acham isso? A situação dos alunos é uma desgraça? 


A15.: Ainda há pouco tempo vi os textos dos estudantes que estão aqui na UP a fazer 1.º ano e 
não conseguem fazer um parágrafo. Aquilo 	que nós chamamos de frase… um texto… da 
primeira frase até à última aquilo não tem sentido… é uma situação grave… são problemas do 
primário, do secundário… que ele está a trazer para a universidade… são essas condições 
gravíssimas que eu estava-me a referir…


F: E vocês concordam?
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A14: Bem, a maioria aqui são alunos das escolas públicas… os alunos do privado não têm tanta 
dificuldade…


F: Então se vocês acham que no privado é diferente, o que é que acham que está por detrás 
disso?


A14: A exigência!


F: Significa que, se calhar, os alunos não têm culpa… por que os alunos do privado têm mais 
capacidades? Ou têm capacidades iguais?


A14: É assim… os alunos do privado a partir dos pais cobram aos alunos… no estatal não, 
mandam empregados, mandam os mais velhos… os irmãos mais velhos para a reunião, sim… é 
normal alunos que entram 7h encontram 7h30 e o portão fechado, atrasados… o pai no privado 
vai pensar no que gasta, obriga o filho a ir à escola… o livro da 1.ª classe hoje em dia está cheio 
a vender na rua, produtos… porque o pai não sente… é gratuito… os pais também são…


F: Então acha que os pais têm uma responsabilidade… são um pouco responsáveis ou grande 
parte responsáveis por essa situação?


A14: Sim, são mesmo! 


A14: Eu no mês passado fui pedido bolsa da escola… (risos) para varrer o pátio por um mês… 
risos)… e eu não gostei… fui à escola, cheguei à escola e disse “tá bom, como é que vocês 
deixam ele entrar na escola? (incompreensível)


F: … por causa do corte de cabelo, é isso?… (risos)


A14… às vezes os alunos negam o papel dele…


A13: … se a situação é grave é não… depende como se interpreta o cenário atual… eu acho que 
a maior culpa mesmo é do… por exemplo, os alunos estão numa situação não tão grave e não 
numa situação boa também… mas numa situação média entre ambas as partes… os mesmos 
alunos que são ditos como graves, têm outros conhecimentos não relacionados com a 
escola ,mas que revelam alguma capacidade, como acontecimentos tecnológicos para hoje em 
dia e outros tipos conhecimentos também… mas na escola há aquilo que eu chamei num livro 
que estou a escrever… que eu chamei falta de seriedade científica… há pouca seriedade… entre 
professores e alunos… não há muito seriedade, da ciência como tal… o professor cumprir o seu 
papel e fazer chegar o conhecimento… e o aluno cumprir o seu papel e se prontificar mesmo 
para participar neste processo… eu acho que há falta de seriedade científica entre estes dois… o 
governo? os pais?… são secundários… estes dois [professor e aluno] são os principais 
causadores da gravidade, se é que posso usar o termo…


F: … os professores não se esforçam e os alunos também não… um bocadinho por aí?


A13: Sim.


A17: Eu, docente, desculpa, queria intervir um pouco também nessa situação disso dos alunos. 
Eu sou professora, mas é uma questão também que me inquieta… vejamos, o professor que está 
no ensino privado é o mesmo professor que está no ensino público, agora… por que é que o 
professor, estando no privado,… as aulas decorrem de uma boa forma, os alunos aprendem com 
eficiência… mas no público não… então, aqui qual é o problema? Qual é o facto que está a 
decorrer aqui no meio? Eu também fico sem saber… Será que é por causa das salas numerosas 
no ensino público? O professor fica mais relaxado no ensino público e no privado não? Mas 
também se formos a ver as condições do ensino privado são diferentes com as condições do 
ensino púbico. No privado não vamos encontrar uma sala de 100 alunos ou 60 alunos. Tendo 
uma turma de 30 alunos, 20 alunos, é fácil o professor controlar. Para mim aqui no meio a 
dificuldade… ou esta péssima qualidade dos alunos… talvez caberia ao estado para definir 
melhor… tendo mais salas de aulas, mais professores, reduzindo este número de alunos… 
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F: por turma… acha que as turmas numerosas podem… impedem que o professor conheça 
todos e dê uma atenção individualizada…


A16: Meu nome é AM/A16. Tenho 21 anos de idade, completei no dia XXX. Sou Macua. Falo duas 
línguas, o Emakhuwa e a LP. O Emakhuwa é a minha LM ao passo que a LP é a minha LO. Sou 
de Malema mas não cresci lá. Nasci e os meus pais levaram-me para vários sítios e lá não 
conheço. 


F: Não conhece Malema?


A16: Não conheço.


F: E onde esteve? Tudo aqui dentro da província de Nampula? Ou andou… passou por vários 
sítios?


A16: Passei por vários sítios, mas muito mais cá em Nampula… (risos) 


F: É só estudante?


A16: Sou simplesmente estudante.


F: Quais são as suas expectativas assim de futuro? Por que é que escolheu este curso? O que é 
que pensa fazer daqui a uns anos? 


A16: Primeiramente, escolhi este curso porque o meu pai é professor de LP e incentivou-me. Ele 
deu-me algumas razões para ser professor de Lp. Quer dizer, as vantagens… ele descreveu-
mas… na verdade já estou a sentir essas vantagens… 


A13: Sim, ele foi meu professor na 12.ª. 


F: Ah, o tal professor que o incentivou foi o pai dele?! Ah, que giro!


A16: … uma coisa curiosa é que ele passou também nas suas mãos, ele estudou cá, e ele fala 
sempre da Mestre Ana que …


F: Ai é? Foi meu aluno??? Quem é??? (risos)      


A16: MA.


F: Eu conheço esse nome, pois conheço, mas não consigo associar esse nome a uma cara…


A16: Foi um bolseiro.


F: Eu conheço o nome. Se me perguntassem: foi teu aluno? Eu dizia “sim”, porque conheço o 
nome, mas não me consigo lembrar da cara… se calhar só foi meu aluno um ano… ou um 
semestre… era do programa do Camões ou do normal?


A16: Normal.


F: Não sei…


A16: Para… apresentar um pouco acerca dos alunos péssimos, tenho a dizer que, primeiramente, 
como os outros colegas disseram, acrescentar uma coisa… também de facto a economia tem a 
ver… as infra-estruturas não são boas, o professor não é suficiente… apesar de teres 
professores… temos profissionais capacitados, sim… o segundo ponto tem a ver com a 
concepção… dos nomes, o ensino privado e o ensino público… tem a ver com a motivação dos 
professores, porque um professor pode achar que por estando no ensino privado pode ter bom 
salário… isso pode ser só uma ideia… porque pode acontecer um professor do ensino privado 
ter menos salário que um professor do ensino público… 
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F: Ele sente que é melhor e então esforça-se mais no privado, é isso? (interrupção) Sim, só para 
fechar e eu depois dou-te a palavra, está bem?


A17: O meu nome é LP/A17. Tenho 32 anos de idade. Sou natural de Memba, província de 
Nampula. Professora de profissão. Línguas… 

falo língua emakhuwa e português. E percebo um pouco de francês. Expectativas de futuro… é 
de ainda aumentar as minhas capacidade, tendo esta profissão… a minha profissão é dinâmica, 
não é estática, quero sempre aprofundar. Em relação à motivação… acho que foi um dos meus 
sonhos desde. E… desde que estava que na 6.ª classe que tinha esse sonho, estudar, chegar na 
faculdade, ter profissão, casar, ter filhos e ter filhos a falar o português antes de entrar[em] na 
escola. Esse foi dos meus sonhos…


F: E já é professora há quanto tempo?


A17: Este é o meu 12.º ano.


F: 12 anos. E trabalha em que níveis?


A17: Trabalhei da 1.ª à 7.ª classes; já dei todas classes, da 1.ª à 7.ª.


F: Desculpe cortar-lhe a palavra. Diga…


A14: Eu queria mesmo falar do aluno do ensino primário, comparando com o do ensino privado. 
Eu tenho uma experiência de dois anos no ensino privado, mas no segundo ano para o mais 
que… acabei tirando as conclusões do ensino público em relação ao ensino privado. Acabei 
tirando uma conclusão em relação às medidas… melhor, as políticas traçadas no ensino privado 
e  as do ensino público. No ensino privado estão mais virados para o aperfeiçoamento da leitura 
e escrita. E na escola onde eu estou a trabalhar em 15 dias há reuniões.


F: Dos docentes, é isso?


A14: Dos docentes. E cada docente deve apresentar as dificuldades dos seus estudantes. E, 
perante essas dificuldades, traçam estratégias que pretendem… devem seguir para ultrapassar. 
Do outro lado é o acompanhamento, da parte do professor, do pai encarregado do aluno, e da 
direção. A aula inicial… todos os dias… o aluno deve carregar consigo o tcp. da aula…e a 
correção não é de forma generalizada. É de cada aluno, verificar qual é a dificuldade que o aluno 
tem. Se hoje não sabe escrever a letra A, carrega com aquele erro para a letra B… e a formação 
das sílabas também vai criar dificuldades… O mais agravante do ensino público está mais no 
rácio aluno-professor em relação à sala de aula. Não é possível um professor do ensino primário, 
por exemplo 1.ª classe, [em] 45 minutos, para trabalhar com sessenta e tal alunos… porque… 
quem quer que os seus alunos aprendam melhor deve ser aquele professor que passa aluno por 
aluno… mas é esse professor que um corredor para poder passar, dar a aula, não tem… o aluno 
que está lá no campo… ele não consegue ver como é que ele pega o lápis, como abriu o livro, o 
que é que está a observar… e a motivação do governo em relação ao professor também aqui não 
há transparência das informações… por exemplo, o professor termina um curso, apresenta o seu 
certificado, apenas… é visto… nunca recebe uma honra…


F: O que quer dizer com isso é que os professores deste país não são muito valorizados, é isso?


A14: Não são.      


F: Que trabalham muito, mas não são muito valorizados, é isso? Todos sentem isso?


Todos: Sim!


A14: … a questão de valorizar o professor é uma medida paliativa… podemos chamar assim… 
porque o governo apenas fala mas não materializa…

Outro estudante: Sim!
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A14: As próprias salas de aula não são condignas para o processo de ensino-aprendizagem. 
Está-se a ver… já não há mais salas. Criam-se condições assim no papel mas vamos ver e as 
salas nunca mais chegam. E se as salas já chegaram não são das condições preferidas para o 
processo… 


F: Já falaram aqui de uma série de fatores, os pais, os professores, os alunos, o n.º de alunos por 
turma, as infra-estruturas, a falta de reconhecimento… que são alguns dos problemas que vocês 
acham que os professores enfrentam… não é? Se calhar… diga…

 

A14: Se o governo observasse a questão do rádio professor-aluno na sala de aula, seria uma das 
opções que se calhar permitiria ultrapassar esta realidade do aluno de não poder aprender 
melhor. Por exemplo, nas classes iniciais no mínimo 20 alunos para um professor…


F: Seria o ideal? Diz você? Quando na realidade são… 100 , não é? Eu concordo com isso, mas 
não se esqueçam que isso depois também tem implicações financeiras… não será talvez porque 
o estado não quer… se eu tenho uma turma de 100 e faço turmas de 20 eu preciso de 5 
docentes… e 5 salas… pode ter a ver com uma questão financeira também… deduzo…

Mas também tem a ver com… vocês é que são professores… na verdade, uma das questões que 
me preocupava era a questão do rácio… os professores… quando comecei a trabalhar com os 
estagiários, a primeira turma que eu fui ver tinha 210 alunos… 210… então os alunos estavam 
metade sentados no chão… eu que tinha passado um semestre inteiro a dizer: têm de fazer 
trabalhos de grupo, o professor tem de circular… e ali o professor não se conseguia mexer… 
estava ali encolhido à frente e não conseguia sequer passar… comecei à procura em 
documentos oficiais dos dados dos alunos e na verdade estes dados não aparecem em lado 
nenhum… não aparecem em lado nenhum… se olharmos para o Plano Educativo do ensino 
básico ou do ensino secundário, os rádios que nos aparecem são elevados, mas são rádios que 
andam entre os 60 e os 70… nunca aparecem mais que 70 alunos por turma… então, muitas das 
coisas que se passam são realidades um bocadinho desconhecidas… e que se calhar 
precisavam de ser referidas… porque também tem a ver com alguma pressão que o professor 
possa fazer, que os encarregados de educação possam fazer… Os vossos filhos estudam onde? 
Na privada ou na pública? Na pública, deduzo eu, não sei… estudando na pública… os pais têm 
um papel fundamental e muitas vezes os pais não usam esse poder que têm. A escola não 
funciona sem os pais, os pais têm uma palavra a dizer… a direção da escola tem de ouvir os 
pais. Os professores têm uma palavra a dizer… o que é que acontece também? A minha 
perspetiva que estou de fora… as pessoas acomodam-se… e aceitam… tudo. Eu não a falar de 
reivindicar no sentido de fazer uma guerra… ou prejudicar… ou dizer mal… Estou a falar de 
reivindicar no sentido de negociar e poder-se chegar a um consenso… ou encontrar-se uma 
maneira da escola funcionar… nas turmas nocturnas isso não acontece tanto… os estagiário que 
fui ver nas turmas nocturnas tinham 15, 20, 30… não sei se é porque faltam ou se as turmas de 
facto são mais reduzidas… 


Vamos avançar! A primeira questão, a seguir à apresentação, que eu vos colocava tinha a ver 
com as questões identitárias… eu e o Outro, não é?… de pois termos trabalhado juntos nas 
disciplinas de ML, LPB, LAI, TT e LAII… já lá vão quase 3 anos que estamos a trabalhar juntos… 
pensam que foi importante refletir sobre as vossas características identitárias? E sobre a 
identidade do Outro? Porquê? Se foi importante ou não e porquê? E o que é que essa reflexão 
sobre essas questões identitárias vos trouxe?  


A13: Se foi importante, sim, foi importante… nalgum momento uma parte de nós de forma 
individual se preocupava com essa questão… mas a professora trouxe de bandeja essa 
matéria… trouxe ao plenário essa matéria… despertou-nos alguma atenção… a identidade afinal 
é algo importante… e cada um de nós internamente procurou saber quem é na verdade… 
identificar-se para si mesmo e identificar-se para os outros… e depois também procurar entender 
a sua identidade na coletividade… neste caso, como macua… como moçambicano… houve um 
momento em que falámos… os angolanos são assim, os brasileiros são assim… e os 
moçambicanos? qual é a característica mesmo que é mais comum que identifica os 
moçambicanos? mas qual é? moçambicanos o que são mesmo como algo visível? não 
encontramos uma identidade assim… não sei se não me lembro… mas em sala de aula nunca 
encontramos assim “os moçambicanos são isto”. 
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A15: Eu acho que foi importante porque ajudou cada um de nós a encontrar a sua identidade… 
procurar perceber quem é e a sua inserção na sociedade… 


A12: … sim, também vou falar um pouco da questão da identidade que nós vimos nas aulas… eu 
acho que este tema foi muito importante para nós. Porque primeiro é aquilo que o colega acabou 
de explicar, ajudou-nos na realização da nossa assim como da outra… das outras culturas neste 
caso. Mas o outro lado que é acho também que é importante é nós como futuros profissionais… 
esta mensagem, essa formação que nós tivemos durante essas aulas, é uma reflexão que 
precisamos de levar connosco para a sala de aulas… porque…  poderá ajudar os nossos alunos 
de modo a que eles também possam pensar como nós… por exemplo, para o meu lado, aquilo 
que eu carrego comigo, acho que já está mesmo marcado na minha cabeça, graças a Deus, a 
minha tendência será mesmo de trabalhar sem fugir… seguindo aquelas regras que a Me. Ana 
usa… no sentido de consciencializar os meus alunos a valorizarem-se uns aos outros 
independentemente da sua identidade. Esse é mais importante que eu consegui ter das aulas da 
Me. Ana. 


F: Para ajudar… o que é que mudou, se é que algo mudou, na forma de entenderem a vossa 
identidade (linguística, social, cultural…)? O que provocou essa mudança?


A10: Eu acho que mudei alguma coisa… é que a Me. Ana trouxe aquilo… que nenhuma língua é 
superior que a outra… todas as línguas são iguais… e eu acho que me achava a última… a minha 
língua é única e ponto final… “olha como é que fala, ah ele fala muito estranho”… eu acho que 
mudou alguma coisa, a minha maneira de pensar mudou, agora consigo… consigo respeitar o 
outro, assim como ele é, como fala… se é makonde, se é não sei o quê… eu não vejo mais o 
emakhuwa como a única língua boa para mim… então já respeito os outros. 


F: Enquanto os outros pensam… estou a ficar… preciso de uma ficha… onde está a extensão?… 
Podem ir falando que eu estou-vos a ouvir. Desculpem… estava a ficar sem bateria…


A16: Sim, por um lado notei alguma diferença… para o positivo, uma vez que, em 2014,  quando 
estava na 12. classe eu não aceitava os outros como são e queria que eles fossem como eu… 
(risos)


F:… iguais a si?


A16: Sim, iguais… mas a partir de 2015, 2016, já… tive na bandeja alguns aspectos que me 
fizeram perceber que não é possível sermos todos iguais, uma vez que também é subjectivo… no 
caso das escolas… segundo a linguística… conforme os colegas disseram, que nenhuma língua 
é superior que a outra… mas que precisamos de fazer de conta que somos iguais… enquanto 
diferentes… devemos de procurar as coisas que nos unem para melhor nos entendermos, porque 
sem aceitarmos o outro como é, não havemos de viver bem… e a nossa convivência será sempre 
deficiente, claro, porque não é possível que alguém seja exatamente como eu quero que seja…


A15: Em relação ao tema identidade, a primeira coisa que trouxe de mudança na minha vida com 
o estudo dessa temática foi pelo facto de eu aprender em primeiro lugar que a palavra identidade 
está dividida em duas palavras também. Primeiro, é quem sou e, em segundo, quem é. Quem é 
ele e quem sou eu. Então, para perceber quem sou… ou para perceber quem ele é, primeiro eu 
tenho que me perceber. Como os colegas diziam, que que não existe cultura superior nem 
inferior… Antigamente, antes de nós abordarmos esses assuntos de identidade, cultura… eu 
acho que sofria bullying… indirectamente… por eu ser de Cabo Delgado… (risos) e os naturais de 
Cabo Delgado serem considerados confusos, essas coisas… mas depois de eu ter aprendido 
esse tema, eu comecei a perceber que isso não passava de um olhar generativista [generalista?] 
por parte das pessoas que julgam os outros. Então, e a partir dali eu comecei a perceber que 
temos de ter um olhar crítico e não generalizar as coisas… ok, são confusos, mas acreditar 
sempre que existe um que não é… é a partir daí que eu comecei a perceber que a identidade é 
quem eu sou e quem ele é. Sim.


F: O que é que mudou se é que algo mudou na forma de entenderem os outros? Darem um 
exemplo…
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A14: Eu acho…


A17: Eu acho que mudou, o que mudou para mim… em vez de dar em vez de um exemplo… 
acho que mudou no meu casamento, docente (risos)… mudou no meu casamento… desde lá era 
um mar de rosas  não sei quê até à formação, mas… desde que comecei a falar da faculdade, 
vou-me inscrever… vou-me inscrever… eram atritos… porque até eu entrar aqui, ele falava, eu 
falava, eram brigas… mas depois dessas aulas, como perceber o outro, como forma de o 
percebermos também… perceber por que é que ele está a agir daquela maneira… naquelas aulas 
consegui perceber que afinal, se ele está assim, eu não posso seguir o ramo dele… e tenho de 
ter algo que eu decido: é isto… comecei a me moderar, a cair no ramo dele… e a relação ficou 
melhor.


F: Graças a Deus, que eu não quero ser responsável por divórcios…


A17: Não, não, não!!! Pelo contrário… desde 2015 até ao semestre passado eu não conseguia 
chegar a casa e ele perguntar: como é que foi, foste à faculdade?… não fazia! Eu chegava e ele 
mudo, estava aí até amanhecer… mas, do final do ano passado para cá, quando chego a casa e 
ele voltou primeiro… Foste ao serviço? Do serviço foste à faculdade? Fizeram teste? Desde 2015 
até 2016 ele não conseguia ter uma palavra… então para mim foi algo positivo.


A11: Eu acho que não foge muito do que os colegas disseram… em relação ao que mudou… 
para o meu lado, algo mudou mesmo… positivo… em relação à nossa maneira de ser na sala de 
aula… em relação à avaliação das ideias dos outros… porque é essa identidade que cada um 
pretende levar a sua e deixar de lado a do outro. Com essa temática, para mim mudou muito… 
na vertente em que cada um podia perceber e entender a ideia do outro… e todas as ideias 
serem uma única informação… e… dando um exemplo… eu era uma das pessoas que sempre 
gostava de deixar de lado as coisas dos outros… e valorizar o que é meu e nada do outro… e, 
com alguns erros que eu sempre cometia… não via alguém para poder ajudar… e cheguei 
mesmo a concluir que afinal de contas que perceber o outro é mais ideal do que você colocar-se 
numa única pessoa…


F: Não querem dizer mais nada? Então… sentiram-se à vontade para trabalhar os temas 
abordados? Por que é que eu pergunto isto? Não sei se foi o A13… Foi o A13. Lembra-se? Uma 
vez na aula disse para mim “Ah, a Dra. está a descobrir os nossos segredos todos!” (risos) Então, 
a minha questão é essa… se se sentiram à vontade para trabalhar os temas e… também ao 
mesmo tempo que temas gostaram mais de explorar. 


A13: Isso somando todas as cadeiras que tivemos com…            

       

A14: Para mim… gostei quando falámos do ML. Quando se falava de exploração, exploração… 
penetração portuguesa em Moçambique… nós achávamos que só África foi penetrada… então 
quando percebi que afinal na Península Ibérica também sofreu de invasão…


F: … e os escravos… (risos)


A14: … sim, eu vi que: é uma situação do mundo. Até porque às vezes eles não tinha na ideia 
invadir, mas queriam talvez acrescento do seu reino, seu povo… e não se entra no quintal de 
dono sem tentar dominar. Nesse momento de querer dominar, isso é uma invasão. Mas no final 
de tudo deixa qualquer marca e aquelas marcas que deixam muita das vezes têm sido boas… 


F: … não foi bom… houve consequências…


A14: … sim, as consequências negativas … e o povo dominado também aprende qualquer 
coisa… eu vi que tivemos… até hoje só fala-se colonialismo… mas esquecemo-nos do que se 
passa entre nós, que ultrapassa o próprio colono… por isso que os nossos pais falavam “vale a 
pena naquele tempo…”. Os meus pais sempre me falavam “naquele tempo…” e eu: “naquele 
tempo era o quê?” Agora depois de nós crescermos na verdade estamos a passar mal… por 
mais que eu não vivi esse tempo… mas estamos a passar mal mesmo… 
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F: Em relação a isso acha que as pessoas… estou-me a rir porque me lembro do grupo anterior, 
de um dos colegas queria falar da colonização mas não dizia e eu não percebia nada do que ele 
estava a dizer… até que chegámos a um ponto em que temos de falar sobre as coisas 
abertamente…


A14: Sim.  


F: … chamar as coisas pelas nomes… e a colonização ninguém pode desculpar, foi uma atitude 
errada de todos os povos europeus… que acabavam que eram superiores a todos os outros e 
tinham de “civilizar” todos os outros… obviamente que as consequências da colonização, ainda 
que possamos tirar daí alguns aspetos positivos, mas as consequências foram negativas, não é? 
Da mesma maneira como aconteceu antes na PI, é um povo dominar o outro… como aconteceu 
com o Império Romano… e dizerem: nós somos superiores, somos mais “civilizados” e vocês 
são inferiores, têm de nos obedecer, são nossos escravos, etc… O importante é percebermos 
que todas as situações de domínio de um povo sobre o outro, ou de uma pessoa sobre outra, 
que são situações negativas…


A14: … negativas.


F: Então, gostou mais de ML, não é?


A14: Sim. 


F: E os outros?


A11: Eu gostei de todas as cadeiras em relação a ML, LPB…


F: Mas temas? Se tivesse de pensar em temas…


A11: Porque é que eu estou a falar de todas as cadeiras? Porque durante… quando eu faço uma 
conclusão geral, constatei que as informações de cada cadeira carregam consigo algo positivo 
em relação à literatura… são informações que encontramos no ML, pudemos explorar em LPB… 
nos TT e na LAII e LAI… e no seu todo encontramos ali informações que pudemos explorar em 
cada aula… de literatura… a interpretação… pudemos buscar informações das outras cadeiras… 
trata-se de uma interdisciplinariedade daquilo que eu vi…


A15: Bem, primeiro comentando sobre a questão se nos sentimos à vontade… eu acho que foi 
pela primeira vez desde que comecei a estudar que me senti à vontade numa sala de aula foi 
com a Me. Ana porque o meu ponto de vista… A Me Ana mostrava total abertura… quer dizer… 
qualquer questão era dúvida, era acréscimo, para a Me. Ana era bem vindo, eu sentia-me mais à 
vontade, eu… eu… eu me sentia livre de me expressar. Então… sentia-me mais à vontade. Agora 
em relação aos temas abordados, eu gostei mais acho que foi de Literatura Africana, não é? 
Quando estávamos a falar daquela escritora moçambicana… Noémia de Sousa… foi com base 
na literatura africana, mais concretamente nas obras de Noémia de Sousa… que eu comecei a 
perceber que a literatura já vinha sendo feita… mesmo no tempo de [incompreensível]… e como 
se não bastasse era uma literatura generalizada porquê? Porque as obras, no caso da Noémia de 
Sousa, ela falava do contexto geral de toda a África, o caso do “sangue negro”… foram temáticas 
que mais me marcaram por ela não só falar aquilo que ela sentia, mas também por falar com 
conhecimento de causa que além dela existiam mais pessoas que sentiam aquilo que ela sentia 
mas não podiam falar. Então, ela com a literatura conseguiu gritar em nome de todo o povo que 
era oprimido. E também gostei de ML, porque eu só conhecia a CPLP, não ML… então, comecei 
a perceber que o português é falado até na Índia… (risos) eu pensei que Índia eles falavam 
indiano e não havia nada de português. Português é muito mais vasto do que aquilo que nós 
pensamos e foi com ML que eu percebi… Pensava que o português, ou seja, que a maior parte 
dos falantes da LP estavam em Portugal, por ser pioneira da LP. Fui perceber que não, que estão 
no Brasil, por ter a maior parte da população. E muito obrigado.


A13: Sim, na questão se sentir-se à vontade, eu digo o mesmo que o A15 disse, que nos 
sentimos… aliás, senti-me, sim, muito à vontade nas aulas da Me. Ana. E eu acho que 
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sentimos… sabe ,quando entrámos em contacto com a Me. Ana aqui na faculdade, começámos 
a viver um mundo diferente… isso eu devo confessar…


A14: Não te quero cortar a palavra, mas às vezes reuníamos e falávamos: “Mas por que é que a 
Me. Ana não nos dá LP? Para conhecermos melhor a gramática.” 


A15: Nós já nos perguntámos isso… (risos) 


A13: Começámos a sentir o sabor de um estudante estar na sala de aula à frente do seu docente 
e haver aqui o processo de interação de ensino… para o meu caso particular comecei a sentir 
isso nas aulas da Me. Ana e porque também trouxe-nos uma outra característica de um docente 
que é de… quer dizer… de levar a mente de um estudante e pôr a circular pelo mundo fora… a 
perceber o mundo em termos globais. A perceber essa questão de cultura… E essa interação 
entre o estudante e o docente. E essa questão de valorizar o contributo, a opinião do estudante…  
que não é uma característica comum em todos os docentes… dos temas, gostei mais da 
literatura, principalmente da literatura africana e dos temas de… literatura pós-independência… 
do Mia Couto e dos outros escritores. Então, gostei mesmo porque é partir dessa matéria que eu 
comecei também a gatinhar no mundo da escrita. Lembro-me dos sete sapatos sujos… criou-me 
uma reflexão, ou seja, quando tivemos aquela matéria comecei a ver que o Mia Couto… houve 
certas coisas que ele… não é tudo… mas consegui resumir nestas e partir daquelas consegui ir 
um pouco mais além e senti uma explosão… na minha mente… a começar com uma chuva de 
reflexões e dali começar a escrever, razão pela qual gostei muito mais desse tema. E acho que 
estou em comum com os outros colegas quando ao ML. Gostei muito do ML porque viajámos 
muito pela lusofonia. Além de ver só o português como Moçambique, Angola, Brasil, 
conseguimos ver a LP na sua expansão pelo mundo, quase envolvendo todos os continentes e 
vimos a dimensão que essa língua tem. O tema que eu gostei mais foi quando falámos da 
invasão da PI, quando os romanos colonizaram a PI. E dali fui perceber que até ao momento em 
que os romanos invadiam a PI, o povo de lá vivia em condições limitadas, ainda não tinha a tal 
“civilização”… foram os romanos que introduziam isto e aquilo, a maneira de ser, de comer… de 
entrar muita coisa. Então quando comecei a comparar com a minha realidade, com a minha 
realidade africana, em Moçambique… antigamente nós vestíamos assim… não tínhamos roupa… 
vivíamos assim, não tínhamos latrinas nem nada… afinal isto que nós tivemos já aconteceu 
também com outros povos… não somos nós apenas os únicos que passaram por isso. Então… 


A16: Sim, no meu ponto de visto. No primeiro ano não me senti à vontade (risos), sendo sincero, 
no primeiro ano não me senti à vontade. Não me senti à vontade porque senti uma total diferença 
na maneira de abordar os temas, por exemplo no ML e na LPB… a professora que está a me dar 
aula, que é a Me. Ana… só acordei mais tarde, neste caso no ano passado, e percebi que aquela 
maneira de dar aulas ajuda o estudante a reflectir sobre o mundo, sobre tudo. Falando dos 
temas, gostei muito de um poema vasto de José Craveirinha, intitulado “África”, sim, e… sei que 
a Me. Ana não fez essa pergunta mas o meu escritor mais predilecto é o José Craveirinha (risos)


F: Gosta dos poemas dele?


A16: Sim, gostei.


A10: Eu gostei de todos os temas de todas as cadeiras que a Me. Ana deu. 


A17: Eu gostei de todos os temas de todas as cadeiras que a Me. Ana deu… estava muito à 
vontade… mas gostei mais quando estava a falar de violência doméstica … (risos)… é que na 
nossa cultura… por exemplo… a minha irmã está casada… o marido está a bater… ou outros 
dizem “ah, é briga de marido e mulher”… mas a mulher está a sofrer… então, não é assim, nós 
podemos muito bem ajudar os outros… eu agora estou também a tentar ajudar uma amiga que 
está a passar por isso… está a passar por violência… o meu cunhado é muito ciumento… e 
acaba batendo nela… toda a vez ele bate, bate, bate… 


P: … então, avançamos… Aquilo que vamos falar agora é concretamente das atividades que 
fizemos. Eu tenho uma lista, mas não vos vou já dar a lista. No outro grupo distribui logo a lista e 
não sei se não funcionaria melhor se não tivesse distribuído logo a lista…
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Então, o que pensam sobre as atividades realizadas? Não estamos a falar de textos, nem temas, 
estamos a falar de atividades. De todos as atividades que fizemos, antes de vos dar a lista — eu 
depois dou-vos a lista porque eu sei que ajuda a recordar — mas, antes de terem a lista, se 
pensarem nas atividades que fizemos, o que é que vocês pensam sobre essas atividades? Qual é 
a atividade que vos vem à cabeça? 


A15: Do que eu acho das atividades, eu não sei se é… se foi a iniciativa da Me. Ana, mas se foi, 
foi boa e a atividade que eu mais gostei e que eu pretendo implementar no futuro é a 
dramatização dos textos. Essa é uma atividade que, no meu ponto de vista, faz com que aqueles 
estudantes que não conseguem falar assim na sala de aula, por exemplo, possam falar 
representando qualquer peça teatral. Então, a dramatização, para mim, foi das actividades que 
mais gostei. Nunca tinha feito nenhuma dramatização, infelizmente, nem no ensino primário nem 
no secundário, mas pude perceber que é algo necessário, mesmo no ensino primário, mesmo no 
ensino secundário. Então, a dramatização foi uma das atividades que eu gostei mais. 


P: E porquê? O que é que ela tem de diferente das outras atividades? Ou o que é ela que ela 
contribuiu…? Ou gostou só porque gostou…? 


A15: Eu gostei porque, no meu ponto vista, faz com que, o estudante que não consegue se 
expressar, ele possa falar dramatizando, nesse caso. Partindo de um determinado texto ou de 
uma determinada frase, ele vai falando sem se aperceber que está a falar… penso que está a 
falar só para fazer rir… mas está aperfeiçoando a falar… e não a falar para si mesmo, mas a falar 
para o público. 


A14: Uma das atividades que eu me lembro foi aquela… um estrangeiro negro e branco e que 
achava que a raça negra era mais superior… depois apareceu alguém a dizer que não, que 
somos todos iguais…


P: … mas também era uma dramatização… Era a do Godido? Com um português e um 
moçambicano do século XVI e um português e um moçambicano do século XX?


A14: Era uma dramatização. Sim, sim. sim… Eu gostei porque tirou também da mente dos 
colegas que ninguém é superior ao outro, em relação à raça todos somos iguais.


A13: Eu acho que há muito mais em relação à valorização da cultura do outro. Muito mais… 
Nessa dramatização… entre a cultura portuguesa e a nossa… para um português era mais 
estranho encontrar alguém a comer a karacata com as folhas de batata doce… era estranho, 
mas… afinal de contas, a gastronomia de um português e a de um moçambicano, juntos fazem 
uma gastronomia excelente… foi algo que permitiu ao estudante tirar aquilo que pensava e 
mostrar a todos de forma perceptível… demonstrar em vez de escrever… as aulas práticas foram 
aquelas que mais gostamos… foram mais marcantes…


P: Vou-vos dar agora a ficha com a listagem das atividades… Todos têm? É só para recordar as 
actividades que foram feitas… Algumas surgem por atividades, outras por textos… (revisão geral 
da ficha / atividades por disciplina) A primeira questão é quais é que vocês acham que foram os 
objetivos destas atividades? O que é que eu pretendia?


A13: A docente sempre que descobrisse em nós alguma tendência de discriminação, de…


A12: … de preconceito…


A13: … de preconceito, a docente nunca nos aparecia assim de forma clara para nos dizer isto 
não, isto sim… arranjou uma estratégia de trazer… procurar um texto relacionado com a 
realidade… para a gente trabalhar aquele texto e terminarmos… seja com um teatro, ou um 
debate… qualquer coisa que, no final, cada um ia varrendo a sua  mente, sem saber que estava a 
fazer a limpeza. (risos) Acho que o fim último foi mesmo de trabalhar com a nossas mentes. Para 
nos pôr como professores formados, não só de ter um papel, que certifica que a tal formação… 
mas uma formação muito mais integral, uma formação que pensa no mundo e reflete sobre o 
meio … e saber colocar cada coisa no seu lugar… lidar com os outros… essa questão de receber 
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um hóspede estrangeiro e como poderíamos lidar com ele. Até como uma espécie de 
precaução… aquilo surge como algo teórico mas que pode acontecer…


P: … e se forem fazer Mestrado…


A13: … sim, e nós já nos sentimos preparados para viver num outro país fora de Moçambique e 
conseguirmo-nos enquadrar sem dificuldades, sem interferir também…

Foi algo subjetivo… mas … “O que é que a Mestre pretende com isto? Há-de querer alguma 
coisa…” Então, cada um de forma pessoal ia tentando ver “afinal é isto, afinal é aquilo”…


P: O que é que essas atividades vos trouxeram? O que é que pensaram? Como é que se 
sentiram ao realizá-las? Como é que se sentiram uns com os outros? Como é que sentiram 
comigo?


A17: Docente, o aprendizado foi muito bom! Porque…, como o colega vinha dizendo, o objetivo 
principal era de profissionalismo… em vez de sairmos só com o papel. Quando sairmos daqui, lá 
na comunidade tentamos mostrar uma referência. Por exemplo, este texto da galinha  e do ovo 
são coisas que acontecem lá na comunidade… você saber resolver…. Conseguir mostrar à 
sociedade que é um pouco diferente daquilo que eles pensam… Levar essas ações a realidade.


A11: Por um lado, gostei do programa que é apresentado. Trouxe-me 3 partes… A primeira parte 
é em relação com o carácter científico, com o mundo da literatura… a outra parte eu aprendi 
certas estratégias de como posso lidar em algumas aulas, porque alguns temas que estão aqui 
nós vamos trabalhar no ensino secundário…, então, a forma de abordar, a forma de explicar… 
algumas estratégias serão aquelas que a docente trouxe na sala de aula… motivar o aluno a 
trazer aquilo que ele sabe… e a última parte é como enfrentar a nossa realidade social, na 
comunidade.


A15: Eu acho que um dos objetivos de todas essas atividades que a Me. Ana nos deu durante 
esses três anos, digamos assim… eu acho que foi para purificar as nossas mentes (risos)… não 
que elas estejam impuras… mas vamos pensar na vertente de escrita, por exemplo, nós fizemos 
muitas atividades escritas e se calhar a maior parte de nós não sabia qual era o objetivo porque 
às vezes… às vezes até a Me. Ana nos mandava escrever uma parágrafo só… quer dizer, vais 
para casa, pensas, fazer um parágrafo e trazes… então quando nos perguntávamos qual era o 
objetivo daquele parágrafo… eu particularmente não percebia qual era o objetivo… porque não 
era só avaliar e pôr nota… então fui perceber que essas atividades de escrita que nós fizemos 
muito foram também servir para nós melhorarmos a maneira como escrevemos. A maneira como 
escrevemos agora, a maioria de nós da nossa turma… eu acho que agora escrevemos… não 
bem… mas escrevemos minimamente, razoável, em relação aos anos atrás. Essas atividades 
melhoraram a nossa maneira de escrever, digamos assim… 


P: E quais foram as atividades de que mais gostaram? Que vos animaram (riso)? E porquê?


A17: A atividade que mais gostei foi de Mundo Lusófono… quando a docente trazia uns panfletos 
por grupos… e trazia uns panfletos com um país… e pedia para procurarmos escritor daquele 
país, jornalista daquele país… todos os grupos participaram e todos aluno sentiu-se à vontade… 
aquela foi uma actividade que animou bastante.


A15: Eu gostei mais do teatro. Na aula de Mundo Lusófono também… quando fizemos uma 
representação de um dia em outro país. Nós nos sentimos como se estivéssemos… (risos) … um 
reencontro… com o meu colega X e o X, sentimo-nos como se estivéssemos em Angola. (risos). 
Foi a atividade que mais me tocou e espero um dia estar lá (risos)… poder concretizar…


P: É para me mandar um e-mail! A dizer: “Finalmente…” (risos)


A15: Tá bom!… Será uma foto, mesmo! (risos) 
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P: Mais alguém quer falar de alguma atividade que tenha gostado? Não? Então, Houve alguma 
actividade que vos surpreendeu? Que vos fez pensar sobre as temáticas abordadas de outra 
forma? Já não estamos a falar de temas. Estamos a falar de atividades em si.


A13: Existiram atividades que para mim surpreenderam. Principalmente essas atividades que o X 
referiu, as peças de teatro e como um dia em outro país. Se calhar em nenhum momento nunca 
nos tínhamos imaginado num país fora de Moçambique. Fazer um teatro precisamente a 
representar isso foi… foi uma surpresa. A pessoa sentir na alma “Não estou em Moçambique 
neste momento, estou, sei lá… em Portugal, estou em Angola, estou no Brasil” e… a pessoa 
conseguir assistir-se quando está exatamente lá… foi uma surpresa para mim. Só de a pessoa 
imaginar-se já se prepara para um dia encarar uma outra realidade. 


A12: Eu tenho uma atividade que… que também me surpreendeu… a maneira como nos punha 
nós a pensarmos… no texto do Godido, por exemplo, e do Chiquinho… quando a Me. nos pedia 
para nós irmos imaginar o fim. Aquilo para mim foi surpreendente… imaginar o fim de um história 
que você ainda não leu… é meio complicado… mas foi uma das atividades que me 
surpreendeu… a história tinha vários fins e todos eles eram aceitáveis…


P: Então… entre estas actividades todas que fizemos, quais é que seriam aquelas que seria 
interessante utilizar no ensino básico e no ensino secundário? As que vocês como professores 
usariam? E com que objectivos?


A14: Para mim, aquela atividade que acho que foi a colega X falou… de Mundo Lusófono… a Me. 
notou que alguns estudantes tinham ainda dificuldades e por isso trouxe aquele jogo… trouxe 
aquele jogo de identificar o escritor… daquele país… é um exercício importante para o ensino 
secundário, assim como para o ensino básico. Por exemplo, numa aula de LP… suponhamos 
que trabalhamos com os alunos e estamos a falar de substantivos… os tipos de substantivos… 
até no final daquele tema notamos que há dificuldades, os alunos não conseguem identificar os 
substantivos, concretos, comuns… ainda tem essas dificuldades… então o professor pode 
escrever em alguns papeis algumas palavras, alguns substantivos e orientar o aluno para 
escolher, por exemplo, os substantivos próprios… naquele sentido de o aluno fazer uma reflexão 
e acertar naqueles que são os substantivos próprios… isso vai levar o próprio aluno a conhecer…  
então achei uma actividade muito boa…


A13: Essa mesma estratégia de papelinho pode ser usada para muitos outros temas… Em quase 
todos os exames da 12.ª classe… exames de admissão do curso de LP… existe uma parte um 
pouco reservada à literatura, em que se pede o nome dos autores… se esse autor é 
moçambicano, angolano, cabo-verdiano… então… não só… a questão de cada autor a sua 
obra… para o aluno dizer estas obras são de Mia Couto, estas são de Ungulani Ba ka Khosa, 
estas são de … 


A10: … Noémia de Sousa…


A13: … Noémia de Sousa… Então… obras de Mia Couto… podemos fazer papelinhos… obras 
de vários escritores… orientamos o aluno para escolher as obras de Mia Couto… esta tendência 
do aluno escolher facilita a retenção de que esta obra tal pertence ao autor tal… Claro que isso é 
mais teórico! Prático seria exibir as próprias obras lá na sala de aula… que não seja para ler os 
textos todos… mas os alunos verem, pelo menos uma vez, o obra X é esta… conhecer mesmo 
que seja pela capa… do que fixar o nome das obras e nunca ter visto as  obras… nem pelo 
menos duas ou três de cada um dos autores… 


A16: No meu ponto de vista, penso que não há nenhuma atividade estranha para implementar no 
ensino básico, assim como secundário… só depende do contexto… o que o professor vai 
implementar e como implementar… o professor deve saber como adequar essas actividades 
dependendo dos objetivos de cada aula…


A17: Em temas transversais, aquela atividade sobre o género… é importante para colocar no 
ensino secundário para incentivar as meninas porque ultimamente estou a ver que está a 
caminhar do pior para o grave em relação às gravidezes precoces… então, também é importante.
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P: O contacto com o outro com a mediação da Literatura… a pergunta geral é consideram que a 
literatura pode ajudar a conhecer outros povos e outras culturas? E porquê? Até porque muitas 
das atividades que vocês falaram agora como preferidas ou que implementariam no secundário, 
sendo de Temas Transversais e Mundo Lusófono, são aquelas que não trabalharam com o texto 
literário, não é? 


A11: Eu acho que a literatura praticamente traz ou dá-nos a conhecer os outros povos. 
Primeiramente, as abordagens de uma obra literária traz consigo as marcas estruturais da sua 
identidade…


P: Então de que modo é que os textos que nós trabalhámos em aula vos permitiram contactar 
com outras culturas? Outras pessoas? Ou outras formas de ver o mundo?


A13: Deixando as obras ou os textos literários aqui de Moçambique… que é a nossa cultura, dos 
outros mesmo… aquele texto do estranho em Goa trouxe-nos quase todo um relatório, ou quase 
o relatório cultural de lá de Goa… acho que aquele texto traz vários percursos. Naquela parte que 
diz… abanar a cabeça da esquerda para a direita que é uma maneira específica de Goa de se 
dizer sim… então, apareceu no texto essa questão… porque é uma marca cultural? Porque 
significa isso apenas para aquele povo, aquela cultura… Não só, da gastronomia, aproveitamos 
aprender… aprendemos também a maneira como os povos se comportam em termos de 
gastronomia… tem aquele outro texto que fala de um grupo de jovens que vão passeando pela 
rua durante a noite, a viola a tocar… ao luar, a dançar… também os textos que me permite ver 
que, afinal, aqueles povos também têm este costume… de brincar ao luar, em grupos, tornar a 
noite num divertimento… porque isso acontece aqui em Moçambique também, mesmo aqui na 
cidade acontece… então, saber que isso acontece também num outro lado… é uma maneira de 
eu conhecer os outros povos…


P: Houve algum povo que para vocês fosse desconhecido e com os textos literários vocês 
tivessem conhecido melhor? Ou podem dar um exemplo de algum texto que vos tenha permitido 
conhecer melhor o outro? E atenção que a resposta pode ser: “não eu já conhecia todos” (riso).


A13: Eu acho que é pelo tempo que passa que não conseguimos bem lembrar dos textos, do 
conteúdo de cada texto, mas acredito que sim… tem aquele textos de Agualusa que fala das 
floresta do Brasil… o acompanhante que leva os hóspedes no barco… quer dizer os hóspedes 
estão muito com medo e ele tão livre como se não estivesse a acontecer nada… Isso faz-me ver 
que, quando eu estou “em casa”, há meios da natureza com os quais já me familiarizei e sinto-me 
bem mas que os outros, por não se terem familiarizado, por não fazerem parte daquele ambiente, 
ficam assim… ficam atormentados… qualquer povo que viajar para um outro lado e se cruzar 
com uma outra realidade logo a primeira reação não vai ser assim tão boa… haverá um medo, 
uma hesitação, um receio… e pouco a pouco vai-se habituando…


A15: O [A13] fez-me lembrar do mesmo texto do Agualusa, “Rio Negro”, que ele faz a descrição 
dessa parte da Amazónia… mas no fim faz uma caracterização do povo indígena e dos seus 
hábitos culturais e diz que as raparigas, depois da primeira menstruação elas são tiradas os fico 
de cabelo um por um… essa como uma das coisas que eu aprendi desse povo que eu não 
sabia…


P: E houve algum texto que vos surpreendeu? Que algo vos tenha parecido muito estranho? 
Bom, esse pode ser um exemplo (risos) Ou ficaram assim: porque é que esta personagem agiu 
assim? Se fosse eu, não teria agido nada assim? Não é que não tenha gostado, mas que tenham 
pensado “que estranho”…


A12: Eu tenho, eu tenho. Para além de “A Cartomante”, o texto “Dina”, pela atitude do pai, como 
ele agiu depois do que se passou com a filha… com a indiferença que ele tinha… Então, eu 
lembro-me que quando abordamos esse texto, na sala, muitos de nós diziam, se fosse eu faria 
aquilo, se fosse eu faria aquilo… então, quando eu li aquele texto, a atitude do pai da Dina me 
deixou assim indignado e quase furioso… gostaria que fosse eu naquele papel a desempenhar a 
função do pai da Dina (risos)…
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P: Acham que vão utilizar a literatura nas vossas aulas para permitir esse contacto com o Outro? 
Se sim, como planeiam fazê-lo? Com que textos? Com que atividades?


Todos: (risos)


A11: Isso é um bocado complexo…


A13: Acho que o [A12] já deu algum contributo… nós para sermos sinceros, pensamos utilizar 
alguns métodos que a Me. Ana utilizou connosco… nós pretendemos carregar esta literatura para 
as nossas atividades lá na sala de aula… O [A14] já disse que os nossos professores lá [nas 
escolas primárias e secundárias] não trabalhavam muito connosco… quase que nós ingressamos 
na universidade sem ter a capacidade de escrever um texto, mesmo que seja de um parágrafo. 
Não conseguíamos escrever quase nada… nem pensar escrever… se calhar um e outro… mas lá 
nas escolas a literatura não é assim trabalhada de forma profunda… então, havemos de usar 
esses métodos de … ler… selecionar um texto… o professor ler um texto e ver “ah, este texto vai 
ser útil para a minha turma”… tem um tema importante para a minha turma… se calhar na 
atualidade está a acontecer isto… “Este texto trata dessa temática”… Então, levo, vou à turma… 
a turma lê o texto e tentamos interpretar o texto, fazendo toda a análise, e depois o debate…. 
que é aquilo que a Me. Ana em algum momento disse que nós perguntamos lá na escola “De que 
nos fala o texto?”… (risos). Então, procuramos carregar o conteúdo ou a mensagem do texto e 
discutir com os alunos. Nessa discussão, um dá o seu ponto de vista, o outro dá… o outro 
também sucessivamente… Isto cria um ambiente de reflexão dentro dos alunos… não só, o 
aluno já começa a ver-se… não só como um simples aluno, assim um inferior… começa a ver-se 
como alguém que talvez pode fazer alguma coisa para a sociedade… pode ser, se calhar, em 
algum momento, útil para a sociedade. Isso começando lá no secundário é mais positivo porque 
chega aqui é mais para avançar do que começar do zero, como nós… 


P: Atenção que eu não critiquei vocês fazerem essa pergunta. Eu critiquei o facto de a fazerem 
como primeira…


Todos: Sim.


P: Também vos fiz a vocês… e vocês ahhhh… (risos)… vocês próprios, estudantes universitários, 
têm dificuldades… um aluno da 7.ª, da 6.ª, da 8.ª, da 5.ª… quando eu critiquei foi nesse sentido, 
temos de trabalhar o texto, o que quer dizer esta expressão, o que diz aqui, o que diz aqui… e só 
depois de faz essa pergunta. Se faço logo, a criança, coitada, fica sem saber o que dizer, ou diz 
uma coisa qualquer diz o título… Então, agora, vamos ver um vídeo. Sei que alguns já viram… 
“All that we share”, alguém já viu?


A12: Aquele da caixa?


P: Alguns viram, outros não viram… agora vamos ver juntos…


(vídeo)


P: A nossa tendência também é um bocadinho essa, não é? De colocar pessoas em caixas? 

Qual é a vossa opinião geral sobre o vídeo? 


A15: Eu acho que… a moral deste vídeo é de nos fazer entender que, independentemente do 
sexo, da profissão, as crenças… independentemente de tudo aquilo que nós acreditamos como 
pessoas, todos nós somos iguais. Essa é a principal lição do vídeo para mim.


A16: No meu ponto de vista, pude perceber que não nos podemos sentir inferiores por quem 
somos… 


A13: Para mim, eu percebi do vídeo que deve existir sempre um meio termo para permitir a 
nossa… ou seja, eu sou o que sou, ele é outra coisa, o outro também é o que é, mas… sempre 
deve existir um meio para nós partilharmos, para nós vivermos… sem que as nossas diferenças 
interfiram na nossa vivência. 
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A12: Eu percebi que todos somos diferentes, mas que, independentemente dessas diferenças 
que nós temos, por trás disso somos iguais. Então, há que valorizar os outros assim como 
valorizarmo-nos a nós próprios. 


A10: Todos nós fazemos a sociedade…


P: Se fizessem este vídeo com os vossos colegas da UP… (risos) quais eram as caixas que 
faziam? 


A11: Seriam caixas por curso…


A16: Por cultura…


P: Por etnia, sim, os macuas, os makondes… Mais?


A14: Por capacidades intelectuais… os burros… (risos) os inteligentes… os mais ou menos…


A10: Os animados da turma…


A15: Os mais experientes, os aprendizes… Porque não os docentes e os estudantes?


A17: Os mais velhos e os mais novos…


A15: Serão várias caixas, eu acho…


P: Quais eram as perguntas que faziam? De maneira a que eles pudessem sair das várias 
caixas….


A15: Quem é moçambicano?


A15: Quem é ser humano? 


P: Essas perguntas juntavam todos… e as perguntas que juntavam alguns?…


A14: Quem gostaria de casar com um albino?


A10: Quem é feliz?


A16: Quem é pagão?


A12: Quem se sente fraco?


A14: Quem nunca foi à biblioteca? (risos)


P: Para terminar, que é mesmo a último,  ia-vos pedir que respondessem a estas três perguntas. 
Não necessariamente  todos às três, não necessariamente por esta ordem. Primeira, qual é a 
opinião geral sobre o programa e as atividades? Depois, o que gostariam de ter aprofundado 
mais? Depois, que sugestões ou recomendações me dariam a mim como docente e que 
sugestões e recomendações dariam aos vossos colegas, que não são da vossa turma, do curso 
de português? 


A14: Para mim, um conselho que daria aos outros que não são do curso de português… eu não 
sei quais são as cadeiras que dão no Minor de português, mas gostaria que incluíssem no Minor 
a cadeira de literatura, sim. E o que gostaria que aprofundasse mais era a área da gramática.


A13: Sou da mesma opinião quanto à área da gramática… que pudéssemos aprofundar mais. 
Não foi muito explorada nesta cadeira de literaturas… até que tivemos, mas em alguém 
momento… porque é que a Me. Ana não pode nos dar a cadeira de Língua Portuguesa?
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P: Isso não depende só de mim… […] mas vocês sentem que precisavam de mais apoio na área 
da gramática.


Todos: Sim.


A13: A nossa opinião geral sobre o programa… Eu acho que o programa devia… O programa é 
bom e deveria continuar sendo assim. E eu não sei se a ausência da Me. Ana… se a UP terá 
programas similares a este, mas parece-me que não… (risos) porque pela experiência que temos 
aqui dentro… não estamos a viver a mesma experiência em termos de literatura… Não é só a Me. 
que dá literatura… mas não conseguimos um equilíbrio em termos de atividades e programas 
que cada pessoa tem… este programa que tivemos, desde o 1.º ano até este ano eu acho que foi 
um programa bom e que devia continuar… e que os professores que tiveram chance de ter este 
programa, que somos nós, pudéssemos usar como exemplo e carregar para o ensino…


P: … essa é a minha esperança… eu ainda vou… algum tempo… estou a trabalhar com os 
vossos colegas… trabalhei convosco… mas com as turmas que vieram a seguir também 
trabalhámos o mesmo programa… mesmo que fique mais um ano, dois anos, não vou ficar para 
sempre. Então, a minha esperança é precisamente essa, é que vocês depois façam a vossa 
parte… serem vocês a não terem medo… os professores do secundário têm muito medo de 
trabalhar literatura, não é?… então, não terem medo de trabalhar literatura, trabalharem com os 
alunos, perceberem que não há uma única interpretação… que não se resume a esta que eu 
quero…


Alunos: Exato…


P: E fazerem estas atividades para que os alunos sejam mais abertos, para que aceitem mais o 
Outro, para que não sejam tão intransigentes… e que não tenham nenhuma das duas 
perspetivas, aquela perspetiva de se sentirem inferiores ou a perspetiva de se sentirem 
superiores, não é?… 


A14: Eu… posso me enganar… mas… únicos que vão interpretar textos poéticos no terreno 
somos nós! (risos) 


A11: E como consequência… eu quando vejo… docentes que entram na nossa turma, seja no 
momento de avaliações… difíceis… a maior parte dos docentes dizem que, das turmas de 
português, dá para elogiar, sim… 


A15: Acho que as estratégias que a docente deixou na sala, a forma de abordar os conteúdos… 
limpou, formatou a nossas mentes…


P: … mas vocês também têm de dar os parabéns a vocês próprios (eu disse isso ao grupo 
anterior também)… vocês trabalharam muito… podem não ter noção, mas, se vocês olharem 
para as atividades todas que vocês fizeram (e não estão aqui todas), vocês trabalharam muito…


A14: … iá…


P: Eu também tinha essa noção. Que estava a exigir, a exigir… claro que depois, quando olhava 
para o mapa, no final do semestre, tinha… 17 atividades, não é?… e alguns fizeram duas ou 
três… mas a maioria de vocês fez todas! Muitos de vocês fartaram-se de trabalhar, por isso é que 
também é que vocês reconhecem que melhoraram. Mas melhoraram… não foi só por causa de 
mim, foi também por causa do vosso trabalho. Melhoraram porque escreviam mais, melhoraram 
porque paravam para pensar e refletir sobre as coisas, então, muito do trabalho que está aqui é 
vosso, não é só meu… eu posso ter proporcionado de alguma maneira, mas vocês trabalharam 
muito durante este programa e isso é fundamental. Nota-se o empenho e nota-se a diferença… A 
LAII… notei uma diferença muito grande de quando vos apanhei pela primeira vez a LPB… na 
maneira de escrever, na maneira de falar… notei muita diferença. Mais alguém quer dizer alguma 
coisa?


A12: Sim. Eu queria mesmo dar uma sugestão… porque da forma como a Me. tem trabalhado 
com os estudantes, com a nossa turma… acredito que trabalhasse também com as outras 
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turmas… como sugestão que gostaria que, mesmo antes de a Me. partir de regresso, que ainda 
tem dois anos… que criasse condições de formar os outros docentes nas metodologias que a 
Me. usa porque eu consegui notar uma grande diferença em termos de metodologias. Fui 
perceber que a Me. está tão preparada psico-pedagogicamente… eu consegui perceber isso… A 
Me. é uma docente que, quando nota que a turma está fraca, acho que senta, reflete… “o que é 
que eu posso fazer para melhorar a turma?”… Eu acredito que essas estratégias, essas 
metodologias… para os outros docentes… não sei se eles têm tempo de sentar… pode ser uma 
pequena formação nesta maneira de pensar, nesta maneira de trabalhar com os alunos… quando 
eles vêem que a turma está fraca, que arranjem formas em como ultrapassar essas dificuldades 
nos estudantes… daquilo que eu noto, acho que os outros docentes, sem querer falar mal, 
quando notam que uma turma está fraca, parecem que ainda sentem-se felizes…


A14: Felizes!


A12: Sim… da turma estar fraca. E, quando notam que a turma faz esforço,… até tentar acordar a 
turma e ver até onde é que esses conseguem… eu falo por mim… as notas que eu consegui com 
a Me. Ana, acredito que se fosse com outro estudante, não teria média 18… ia ter uma boa nota, 
mas até chegar e ter 18 seria difícil… uma forma só se consciencializar.


P: Essa questão das notas que… eu não posso fazer nada… […] como se a pauta não 
continuasse para baixo e para cima… (risos) Eu obviamente que é raro dar 1 e 2… pelo menos na 
pauta… Mas isso é uma coisa que eu gostava que vocês fizessem no ensino secundário, se um 
aluno merece 16, 17, 18… não tenham medo, dêem-no… Se um aluno merece 6, dêem-lhe 6… 
Perceberem que a pauta… […] tem alunos que não conseguem e tem alunos que conseguem… e 
dentro dos que conseguem, a pauta tem uma série de valores, os alunos não são todos iguais, 
são diferentes… Há alunos que a ML tiveram uma nota superior e a Literatura inferior… e vice-
versa… porque alguns têm mais facilidade ou na escrita, ou na interpretação de textos ou na 
memorização (ML)… ficam os vossos conselhos mas não sei até que ponto posso ser eu… 


A14: … a formar…


P: … a impôr… como estrangeira, a impôr… (risos) … mas vou pensar numa estratégia…


A15: Podia até não ser uma formação… a Me. podia sugerir… aos colegas… os docentes… para 
eles virem assistir, só para virem assistir como é que a Me. Ana transmite os conhecimentos e as 
metodologias que usa… a partir daí…


P: […] Obrigada por participarem… e por disponibilizarem a vossa tarde de sexta-feira para me 
aturarem… Eu continuo a ser docente… vamos ver se para o ano nos encontramos…


A14: Vamos ver não, temos de nos encontrar… 


[…]
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