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Capítulo 7 

 

 

 

Segunda fase de monitorização 

 

 

 

  

As duas unidades escolhidas para representar a segunda fase da monitorização, 

“UD Carta de reclamação” e “UD géneros na ementa” pretendem traduzir o trabalho 

realizado junto de alunos com competências em língua portuguesa susceptíveis de 

serem referidas pelas designações de “B1+” ou “Limiar avançado”, familiares ao 

QECRL. 

 Trata-se, pois, de aprendentes que, à data do início do Curso, apresentavam 

competências apropriadas a participantes no Nível Intermédio, cuja média possuía um 

nível de escolaridade alto (76% aprendem o português e a cultura portuguesa como 
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complemento de formação universitária) e revelaram um largo espectro de interesses, 

com predominância em temas da cultura e literatura do nosso país. As duas UDs 

surgiram num momento avançado do programa de ensino pensado para estes alunos (cf. 

Apêndice 4A4 do Capítulo 4) pelo que os níveis do seu desenvolvimento linguístico, 

cognitivo, social e de integração no ambiente cultural português, designadamente 

lisboeta, eram notáveis e equilibrados. Esta caracterização é de sentido oposto à que foi 

feita, quer sobre a Turma, quer sobre as condições em que se desenvolveu a primeira 

fase da monitorização, tendo este facto fundamentado a escolha, na convicção de que as 

observações situadas nos limites extremos são susceptíveis de revelar uma maior 

riqueza de conteúdos.  

 

 

       1. UD – Carta de reclamação 

 

Para além dos elementos sobre a constituição do grupo acima referidos, destaco 

alguns antecedentes significativos à monitorização da “UD – Carta de Reclamação”. Em 

primeiro lugar, é importante referir que tinham sido, progressivamente, trabalhados em 

aula, textos revestidos de uma certa formalidade, com metáforas gramaticais e 

vocabulário específico afastado do utilizado no quotidiano. Não tinham sido, todavia, 

trabalhados especificamente, quer o discurso académico, o discurso jurídico ou até o 

literário. 

O texto-tipo desta unidade recorre a uma linguagem que está na fronteira do 

discurso quotidiano e do discurso jurídico, pelo que é requerida alguma agilidade na 

compreensão das incidências de Registo e a capacidade de produzir, por escrito, um 

discurso cuidado. 
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O texto-tipo “Carta de Reclamação”, dada a sua construção genológica 

particular, é partilhado por uma vasta gama de actividades sociais (e.g. trabalho/ 

emprego, viagens e lazer, bancos e seguradoras, compra e arrendamento para habitação, 

entre outros) pelo que, na última sessão de balanço do trabalho realizado, se procedeu a 

uma selecção prévia das actividades sociais (duas) em que incidiria o texto-tipo desta 

unidade. Para o apuramento final, contribuíram, por um lado, os planos de interesse dos 

alunos, por outro, as experiências pessoais, por vezes em Portugal, tendo a escolha 

recaído nas actividades “prestação de serviços – viagens e lazer” e “bancos”. Em 

conformidade com o que foi estabelecido para esta unidade, serão “construídos” dois 

campos, correspondentes às actividades referidas integradas no que se poderia 

considerar o domínio dos “direitos e deveres dos consumidores” (tópico programático). 

 Quanto ao objectivo geral, pretendia-se que os aprendentes desenvolvessem o 

conhecimento sobre o tópico “direitos e deveres do consumidor” numa sociedade como 

a portuguesa, designadamente no que diz respeito às actividades de “prestação de 

serviços” e “contratos bancários”, para além de conhecer procedimentos adequados à 

solução de conflitos, em particular, o uso da “carta de reclamação”. 

 De acordo com o estipulado, foram definidos os seguintes objectivos 

específicos: 

 

A nível do texto     

 

Reconhecer o modelo de desenvolvimento da “carta de reclamação”, o seu 

propósito social e a sua estrutura genológica. 
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     Adequar o discurso de acordo com as normas intertextuais que regem o Campo, 

em particular as que são partilhadas pela comunidade envolvida na “resolução 

de conflitos” do tipo evocado. 

  

 Produzir uma narrativa viável, ordenando e situando factos de forma precisa e 

sucinta, recorrendo a uma escolha adequada de processos linguísticos  

 

 Utilizar os recursos próprios da argumentação, protesto e reclamação de forma 

eficaz em ordem a obter os resultados pretendidos.  

 

 

A nível da oração 

 Reconhecer o modelo de desenvolvimento textual, identificando:  

 

• uso de verbos de acção (análise da transitividade); 

• referência a agentes humanos em geral (formas implícitas do dizer, 

     formas imprecisas, indeterminadas, por vezes. 

• sequência de eventos/procedimentos marcada explicitamente 

 por conectores  temporais ou pela sua ordenação, por vezes, numerada.  

 

 

Grafologia.   Dar continuidade ao trabalho realizado até ao presente 

 

 

 

1. 1. Desenvolvimento das actividades lectivas 

 

 Os princípios de apresentação e o grafismo usados no Capítulo 5 (primeira fase 

de apresentação) são retomados para a apresentação do desenvolvimento das actividades 

lectivas da segunda fase da monitorização. 
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         DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS  
 

            CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO 
 
 
Tempo previsto: 190 minutos 
 
1 
 
1 

 Observações: 

            
       
      
 
     
   2 
    
 
 
 
 
 
     
3 
 
 
 
 
 
 
 
   4 
    
 
 
 
 
 
 
 
   5 
 
 
 
 
 
 
 
   6 
 

          

Apreciam uma visão (Proteste-Deco) 
sobre a importância de uma boa 
solução para os pequenos conflitos 
quotidianos (Apêndice 7A1) 

Ouvem registo sonoro de uma 
sequência de pequenos acontecimentos 
quotidianos e fazem o levantamento 
das expressões de desagrado nele 
contidas 
 

É prestada informação 
sobre a Deco-Proteste 
através de uma rápida 
visita ao sítio da 
“defesa do 
consumidor” 
portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A elicitação realizada 
procura produzir uma 
troca de experiências 
pessoais e de opiniões 
sobre o quotidiano das 
cidades de origem dos 
alunos. 
 
 
Género já conhecido 
dos alunos e 
trabalhado em aulas 
anteriores, aqui, com a 
restrição de “darem 
lugar a um conflito”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho em grupo 
 
 
 
 
 
 
 

Reagem a imagens do quotidiano em 
geral, designadamente, do dia-a-dia 
lisboeta 

Narram pequenos acontecimentos 
pessoais ou que os próprios tenham 
observado. 

COMO SE 

ORGANIZA O 

LÉXICO DA 

“PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS”? 

Familiarizam-se com o léxico 
específico da actividade 

Analisam brochuras de “Viagens 
organizadas” – conteúdo e 
linguagem 
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DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS  
 

            CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO 
 
7 
 
7 

 Observações: 

            
       
      
 
      
    
    
   8 
 
 
 
 
     
9 
 
 
 
 
 
 
 
   10 
    
 
 
 
 
 
 
 
   11  
 
 
 
 
 
 
 
 
   12 
 
 
 

 

Respondem individualmente ao 
documento “Quem tem razão?” – 
controlo da compreensão global. 
(Apêndices 7A2  e  7A3) 
 

Ouvem o registo sonoro da “História 
da Sue e da Sharon e reagem ao seu 
conteúdo 

Controlo da 
compreensão global 
dos textos 
informativos 
sobre o Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procura fazer-se apelo 
ao conhecimento 
empírico que os alunos 
têm do Campo 
 
 
 
Trabalho orientado 
para a compreensão 
global e para a 
compreensão das 
expressões: 
 
“plano de negócios” 
“financiamento” 
“desbloqueou verbas” 
“arredondamento” 
“cobram comissões” 
“taxas de juro” 
 
 
 
 
 
 
Quatro grupos, 
aproveitando os 
conhecimentos 
anteriormente 
adquiridos 
reapresentam os 
conteúdos e 
responsabilizam-se  
pelo esclarecimento de 
palavras e conceitos 
novos 

Para que servem os Bancos? – 
reinterpretação dos documentos 
informativos sobre o Campo 

Trabalham sobre o texto “Gajos 
porreiros” (Apêndice 7A4) 

INTRODUZINDO 

UMA 

PERSPECTIVA 

CRÍTICA 

Seleccionam e interpretam os processos de 
avaliatividade (julgamento) presentes na 
crónica “Gajos porreiros” (Apêndice 7A5)) 

Re-apresentam os conteúdos de “os 
contratos bancários” 

COMO 

FUNCIONA A 
AVALIATIVIDADE? 
 

MUDANDO 

PARA O 

DOMÍNIO 

FAMILIAR 
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DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
 

  DESCONSTRUÇÃO - TEXTO 
 
Tempo previsto: 110 minutos 
 

 
13 
 
  
            
       
      
 
     
   14 
    
 
 
 
 
 
     
15 
 
 
 
 
 
 
 
   16 
    
 
 
 
 
 
 
 
   17 
 
 
 
 
 
 
 
   
   18 
 

 

Carta 1 “Exigência de indemnização 
a agência de viagens” 
(Apêndice 7A6) 

Carta 2 “Denúncia de fraude em 
utilização do cartão de crédito 
(Apêndice 7A7) 
 

Primeiro contacto com 
os textos-tipo da 
unidade.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Trabalho em grupo. 
Registo, no quadro, 
das várias propostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registo, ordenado e 
esquematizado, no 
quadro, pelo professor, 
a partir de sugestões 
dos alunols.  
 
 
 
 
 
 
 
(Apêndice 7A10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Apêndice 7A11) 
 

Estabelecimento das variáveis de 
Registo em: Carta 1   
       Carta  2 

Reconhecem o propósito e a estrutura  
genológica dos textos 
(Apêndices 7A8 e 7A9) 

CONTACTO 

COM OS 

TEXTOS-TIPO 
 

Fazem o levantamento das 
características da linguagem 
particulares destes textos-tipo 

Estabelecem uma estrutura genológica 
comum aos dois textos-tipo 

QUE 

PARTICULA- 
RIDADES DA 

LÍNGUA JÁ 

RECONHEÇO 

NESTES 
TEXTOS-TIPO? 
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DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
 
 

  DESCONSTRUÇÃO - TEXTO 
 

 
19 
 
  
            
       
      
 
     
   20 
    
 
 
 
 
 
 
 
  CONSTRUÇÃO CONJUNTA 
   
Tempo previsto: 110’ 
     
21 
 
 
 
 
 
 
   22 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    23 
 
 
 
 
 
  CONSTRUÇÃO CONJUNTA 

Extensão dos aspectos de construção genológica 
(a carta de reclamação) ao contacto com 
empresas de prestação de serviços 

Contactam com a carta resultante da 
situação inicial – o sofá do Sr. António 

 
Trabalho em grupo. 
 
 
 
 
 
(Apêndice 7A12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Apêndice 7A13)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Apêndice 7A14)  
 

Reorganizam a estrutura genológica 
de uma carta já escrita 

Aplicam conhecimentos sobre a 
construção do género: léxico particular e 
formas de tratamento 

COMO SE 

ORGANIZA 

GLOBALMENTE 
ESTE 

 TEXTO-TIPO? 

Aplicam conhecimentos e reflectem 
sobre a construção particular do 
discurso formal e o uso da 
avaliatividade neste género particular 

COMO ADAPTO 

OS MEUS 

CONHECIMENTOS 

DA LINGUA AO 

REGISTO  DESTE 
TEXTO-TIPO? 
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24 
 
          
 
 
 
 
          25 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
 
 

    CONSTRUÇÃO LIVRE 
 
Tempo previsto: 110’ 
 
27 
  
            
       
      
 
     
    
   28 
 
 
 
 
 

Trabalham as opções de língua ao nível 
da construção oracional 

Constroem, colectivamente, etapas ou 
fases de cartas em resposta às 
necessidades comunicativas 
encontradas 

COMO 

RELACIONO O 

TEXTO-TIPO 
COM AS MINHAS 

REAIS 

NECESSIDADES 

SOCIAIS DE 

COMUNICAÇÃO? 

Constroem, conjuntamente, a carta da  
Sharon, em reacção da situação criada 
em aula 

QUAL A FUNÇÃO 

SOCIAL DESTE 

TIPO DE TEXTO 

NA SOCIEDADE DE 

CONSUMO E NA 

MINHA CULTURA? 

 
(Apêndice 7A15)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Apêndice 7A16)  
 
 
 
 
 
 
 

Visualização de vídeo com situação 
típica de “pequeno conflito com 
empresa de prestação de serviços 

Escrita individual – carta de resposta a 
situação visualizada no vídeo 
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DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
 
 

    CONSTRUÇÃO LIVRE 
 
 

 
     
 
 
 
 
29 
 
 
 
          
 
 
 
 
       30     
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 
    
 
 
     
 
 

   32 

   

   

 

 

 

 

 

    

Recolhem informação sobre o género 
“resposta a anúncio para candidatura 
a emprego 

Registam no portefólio os elementos e 
dados considerados pertinentes 
 

RESPONDO A 

SITUAÇÕES 

PRÓPRIAS DO MEU 

QUOTIDIANO 

Praticam o género – resposta (por carta) a 
situações surgidas durante o trabalho sobre o 
texto-tipo em foco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Apêndice 7A17)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Apêndice 7A18)  
 

Procedem ao balanço dos trabalhos da 
UD 
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   1.2. Relatório de assistências   
 
 

              RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
 

CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO  
Informações 

 
 
    

 
Tarefas  
 
1       Na verdade, as questões que serviram de ponto 

de partida para esta unidade, foram 
trabalhadas no final da UD anterior, quando 
foram apresentadas, derivando da palavra 
chave “pequenos conflitos quotidianos” , as 
várias possibilidades. Na preparação, foi 
considerado o conhecimento anterior dos 
alunos sobre a actividade de prestação de 
serviços, das agências de viagens e da 
actividade bancária. Foram elencados os 
tipos de conflitos que podem ocorrer e 
ocorridos com familiares e amigos dos alunos 
para uma posterior utilização.  

 
     2222-3333  Da elicitação constam situações de um certo 

quotidiano citadino, que são glosadas e 
comparadas com as vivências em outras 
cidades: 

          > faltou a electricidade e o frigorífico 
descongelou tendo-se danificado o seu 
conteúdo… 

         > os vizinhos ouvem sistematicamente música 
até às duas da manhã… 

         >alguém usou fraudulentamente o cartão de 
crédito… 

         >a bicicleta do filho do vizinho fez um 
grande e profundo risco na porta do carro…  

         >houve uma inundação na casa de banho 
chegando a danificar o tecto do vizinho… 

 
         A elicitação termina com comentários 

generalizados sobre uma fotografia do metro 
de Lisboa em que as pessoas parecem cansadas 
e abatidas. São feitas comparações com as 
sensações quotidianas de outras grandes 
cidades. 

    

 
 
Tempo 
 
14’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19’ 
 
 
 
Funcionou bastante 
bem. Os alunos 
estabeleceram, sem 
esforço, as ligações 
pretendidas 
 
 
Os alunos, por sua 
iniciativa, listam 
uma série de 
expressões da 
oralidade: 
associadas a estas 
situações: 
 
“que chatice!” 
“que maçada!” 
“valha-me Deus!” 
“agora é que são 
elas!” 
“caraças!” 
“não acredito!” 
 
 



 434 

              RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO  
Informações 

 
 

 
Tarefas  
 
         4 - Exploração do documento orientada pelas 

experiências pessoais. O professor esclarece 
algumas palavras desconhecidas. Registo, 
não ordenado de: 

 
A lei que rege             
A lei que fixa montantes 

 
          No que diz respeito a … 
          Por razões imputáveis a… 
 
          Salvaguardadas as devidas diferenças 
          Com efeito 
 
         Celebrar 
          Assinar contratos de prestação de serviços 
                                                       Rescindir                                  
                                                            X 
                                                Caderno de encargos 
                                                           X 
                                                        Prazo 
                                                            X 
                                                       Preço 
 5 5 5 5 O controlo da compreensão global dos 

documentos informativos (em 6) deveria 
seguir-se à exploração dos mesmos (em 4); 
porém, o trabalho sobre as brochuras 
(perspectiva crítica sobre o exagero 
publicitário) permitiu que a sequência das 
actividades não saturasse os alunos. 

 
 
6666    

Sendo Sharon e Sue duas alunas do nível 
superior do DLCP, a identificação dos alunos 
com o Campo é total. A história é narrada na  
1ª pessoa do plural, usando uma linguagem 
familiar recheada de expressões do 
quotidiano. 

 

 
 
Tempo 
 
21’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 



 435 

             RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
 

CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO  
Informações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarefas  
 
7  (documento em anexo)            
    
8888  Para que servem os bancos? – construção do   

campo a partir da experiência dos alunos. 
 
9999----10101010    A introdução de um género já conhecido 

(crónica) deu sequência à perspectiva crítica 
introduzida no ponto anterior. O 
levantamento dos elementos da avaliatividade 

     e a organização em  grelha, à semelhança de 
momentos de UDs anteriores, funcionou 
bastante bem. 

 
11111111----12 12 12 12 Bom aproveitamento dos conhecimentos 

anteriores dos alunos e das suas experiências 
(incluindo as pessoais) numa linguagem 
apropriada – léxico técnico, construção frásica, 
distância com o interlocutor. 

 
      Os alunos, divididos em quatro grupos, 

reapresentam os conteúdos e são responsáveis 
por procurar, nas fontes postas ao dispor, o 
esclarecimento de léxico novo. 

 

 
 
Tempo 
 
 
 
26’ 
 
 
 
55’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
34’ 
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             RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 

DESCONSTRUÇÃO  
Informações 

 
CONSTRUÇÃO CONJUNTA  

Informações 

 
Tarefas  
 
13 - 19  O trabalho decorreu de acordo com os 

documentos Anexos ----  
 
        Estes documentos resultaram directamente de 

trabalho, ora em pequenos grupos, ora com o 
grupo completo, com registo em ficheiro Word 
visualizado em aula. 

 
20202020   O contacto com  a “carta do Sr. António 

(Deco-proteste; situação exemplar) serviu 
como compensação do percurso realizado e 
como preparação para a construção 
conjunta.              

 
 
Tempo 
 
100’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12’ 

 
Tarefas  
 
Habitualmente, o lugar natural para o trabalho 
gramatical no ciclo de aprendizagem (ABG) é a  
“construção do campo”. No caso presente, a par de 
alguns tópicos gramaticais trabalhados não terem sido 
referidos nesta síntese, não havia um enfoque 
gramatical particular em virtude de todo o esforço estar 
concentrado na apropriação de mecanismos próprios do 
texto escrito formalmente cuidado, partindo de uma 
realidade conflitual do quotidiano, habitualmente 
expressa oralmente cujas restrições genológicas (carta 
de reclamação) obrigam a alterar o modo de dizer. 
Assim, o trabalho realizado anteriormente culminou 
estrategicamente, na compreensão das metáforas 
gramaticais e intervenção do sistema da 
avaliatividade; nominalizações e aprofundamento 
léxicogramatical, em geral.  
 
24-25 As tarefas 21, 22, 23, 24 e 25 secundam este 

desiderato, resultando, grosso modo, nos 
documentos associados (em anexo)  

 

 
 
Tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100’ 
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             RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 

CONSTRUÇÃO LIVRE  
Informações 

 
Tarefas  
 
26-27 De acordo    com conversas e situações do 

quotidiano dos alunos, alguns orientaram 
a experiência de apropriação do texto-tipo 
em direcção a outros Campos. Assim, foram 
produzidos, em aula, trabalhos que, após 
correcção passaram a pertencer ao 
portefólio dos alunos. Os temas das cartas 
foram os seguintes: 

 
• Ao dono da lavandaria por 

um fato caro estragado  
• Ao Presidente da República 

solicitando intervenção para 
resolver o problema dos 
casais homossexuais em 
Portugal 

• Ao Director da Biblioteca 
Nacional para que facilite o 
acesso(negado) a 
documento reservado 

• Ao Comandante da 
Esquadra de Polícia do 
Bairro Alto, protestando 
contra a actuação”racista” 
de 2 dos seus subordinados 

• À ANTRAL, denunciando o 
comportamento de um 
taxista 

 
 

         A pedido de um grupo de três alunos, foi 
ainda, realizado trabalho sobre “Carta de 
resposta a anúncio de oferta de emprego” 
(Apêndices C14 e C15) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tempo 
 
110’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35’ 
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 A contagem dos tempos de tomada de palavra dos alunos e professor, com que 

finalizo o relatório de assistências, revela a esperada intervenção decrescente do 

professor, à medida em que a UD progride, de acordo com as características das etapas 

do ciclo de aprendizagem. Tal como para as UDs da primeira fase da monitorização, este 

cômputo não são incluídos os tempos do discurso regulador da actividade lectiva nem o 

tempo usado em tarefas de grupo. 
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contexto

Desconstrução Construçãoconjunta Discurso do professor

Discurso do aluno

  Gráfico 8 Tempos de tomada de palavra de alunos e professor nas 
       três primeiras etapas do ciclo de aprendizagem  

    (UD “carta de reclamação”) 
   
 

 Foram produzidos, em aula, por cada participante, cinco textos individuais e um 

colectivo. A actividade extra-lectiva, no que diz respeito à produção escrita, foi, em 

média, de quatro textos. 

 
 

 
 

          2. UD – géneros na ementa 
 
 
 

O trabalho que foi possível realizar na sequência didáctica anterior implica que 

o grupo de trabalho tenha atingido níveis de comunicação assinaláveis em língua 

portuguesa, tendo em conta o que está estipulado para um Curso Intermédio. Esta 

situação deve-se, por um lado, ao equilíbrio da composição inicial do grupo, já referida 

em momento anterior, por outro, ao facto de esta UD surgir numa fase adiantada da 

realização do programa, contrastando, por exemplo, com as UDs da primeira fase da 
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monitorização. Grande parte destes alunos já tinha adquirido, à data, as competências 

suficientes para integrar um grupo do Curso Avançado, o grupo já possuía um 

entrosamento notável e um domínio perfeito dos rituais de trabalho. Pode-se, no 

entanto, questionar a oportunidade de apresentar, aqui, duas UDs tendo como foco o 

mesmo género textual (receita culinária). Pode-se, até, questionar a oportunidade de, 

num grupo tão avançado, incluir um género textual tão acessível como o da receita 

culinária. Não estarão, estes alunos muito para lá das dificuldades apresentadas por este 

tipo de texto? Na verdade, foram os alunos que aludiram ao interesse de, por muito 

breve que fosse, se trabalhasse o referido género, dado que poucos o tinham feito de 

forma satisfatória na sua aprendizagem anterior. Uma UD com estes contornos colocou, 

ao professor, questões novas que, no contexto da aplicação da ABG, acabaram por 

significar uma interpretação criativa do ciclo de aprendizagem preconizado, tendo 

residido aqui, a principal razão da selecção desta unidade didáctica para aqui constar.  

Tal como foi pensada no seu início (uma curta, vulgar, pequena sequência 

lectiva para o cumprimento do tópico programático), apenas este último tinha evoluído 

de “alimentação” para “gastronomia”, garantindo, por essa via, o reforço do elemento 

cultural. Na verdade, o que se previa ser uma banal UD, organizada para satisfazer o 

interesse de parte da turma, acabou por ser emblemática, não só pelas questões 

colocadas pelo desnível ente os conhecimentos dos alunos e as facilidades do texto-tipo, 

não ainda, pela aplicação muito flexível do ciclo de aprendizagem, mas sobretudo, 

porque as incidências resultantes da participação dos alunos ter elevado a reflexão 

genológica a níveis surpreendentes. Na apresentação que faço desta UD, dou conta do 

desenvolvimento das actividades lectivas tal como aconteceu, não o planeado, por não 

ser comportável passar uma imagem das duas realidades sem ocupar demasiado espaço, 

tal a discrepância registada. O grafismo escolhido para a apresentação mantém-se, mas 
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se já era um processo codificado para economizar espaço, nesta UD representa um 

compromisso maior entre a realidade, a sua representação e o envolvimento do leitor na 

interpretação. A designação da UD, “géneros na ementa” resulta do aproveitamento da 

brincadeira de um aluno que, apercebendo-se do rumo inesperado do trabalho, usou a 

expressão “géneros à la carte”, em aula e repetiu-a no seu portefólio. 

Foi considerado o género já referido (receita culinária), a que se juntou o 

trabalho sobre outros textos-tipos já considerados em UDs anteriores, na sua maioria, da 

escolha dos alunos. Como objectivo geral, pretendia-se que os alunos investigassem e 

alargassem o conhecimento sobre a importância dos conventos na cultura portuguesa, 

designadamente a medieval, a que o devir dos acontecimentos, em aula, obrigam a 

acrescentar uma reflexão sobre o conhecimento genológico e o desenvolvimento de uma 

perspectiva crítica.  

De acordo com o convencionado, foram definidos os seguintes objectivos 

específicos: 

 

A nível do texto    

 Reconhecer as incidências de Registo da “receita culinária”, suas etapas e 

propósito social. 

 

 Recolher e seleccionar documentos sobre “conventos” e “vida medieval”. 

Analisar construções discursivas de alguns géneros textuais associados ao tópico 

programático, “alimentação”, utilizando ferramentas já conhecidas, 

designadamente, a avaliatividade e a interpretação temática. 

 

Escrever um texto promocional sobre um evento cultural na vila de Óbidos. 
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Reorganizar o portefólio individual, tendo em vista os contributos recebidos ao 

longo da UD. 

 

 

A nível da oração 

 

Empregar de forma apropriada o valor aspectual de formas verbais com 

referência à significação, à marcação temporal e à coesão textual, na sua relação 

com os restantes recursos textuais. 

 

 

Textos usados: “Doces Conventuais – Portugal”, in Roteiro Gastronómico de    
Portugal. 

        “Bolo Joana do Convento de Santa Clara de Évora” de Felícia 
Sampaio, editora culinária do RGP – Receita Culinária. 

          “A Doçaria”, Crónica de Carlos Coelho in Diário Económico 31 de  
   Dezembro de 2004. 

                                 “Açorda alentejana”, Maria de Lurdes Modesto, 

 in Gastronomias.com 

           “Um lugar onde nos sentimos bem”, Duarte Galvão, 

            “Entre véus e espadas” Luciana Campos, in Historianet. 

 

 

2. 1. Desenvolvimento das actividades lectivas 

 

 Os princípios de apresentação e o grafismo usados nas unidades anteriores 

mantêm-se. Porém, em virtude do acima afirmado sobre o factor surpresa que marcou 

esta UD, não é possível manter, com o mesmo rigor, a interpretação em espelho entre o 

“desenvolvimento das actividades lectivas” e o “relatório de assistências”. Na verdade, 

no primeiro destes elementos convergem a sequência planeada e a sequência realizada 

(inconciliáveis nesta UD), vindo o “relatório de assistências” clarificar e especificar 

eventuais discrepâncias e incidências desviantes. Em coerência não são apresentados os 

tempos previstos, como foi feito anteriormente.  
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         DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS  
 

 
            CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO 

 
1 
 
1 

 Observações: 

            
       
      
 
     
   2 
    
 
 
 
 
 
     
3 
 
 
 
 
 
 
 
   4 
    
 
 
 
 
 
 
 
   5 
 
 
 
 
 
 
 
  
   6 
 
 
 

Contactam em silêncio com o texto 
“Doces conventuais – Portugal” in 
Página Web “Gastronomias”, supervisão 
de José Botão ( Apêndice 7B1). 

Trocam informações sobre o seu 
conhecimento sobre a doçaria 
conventual 

 
Não são dadas 
informações aos 
alunos sobre a origem 
e local de publicação 
do texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O professor informa 
que o texto faz parte de 
uma página web 
(gastronomias) 
 
 
 
 
 
 
O ciclo de 
aprendizagem 
preconizado é 
abandonado. A partir 
do ponto 4, as 
actividades são 
tipicamente de 
descontrução textual e 
de trabalho ao nível da 
oração (pontos 9-10) 

Questionam a veracidade do conteúdo 
informativo do texto tendo em vista as 
ambiguidades identificadas  

Estabelecem as incidências de 
Registo do texto Como 

investigar 
as 
incidências 
de Registo? 

Procedem ao levantamento dos recursos 
textuais que sustentam as dúvidas sobre o 
Registo, designadamente, as variáveis 
Campo e Relações (Apêndice 7B2). 

Articulam a investigação em aula 
com informação recolhida no 
tempo extra lectivo (Apêndice 
7B2). 
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         DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS  
 
                  CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO / DESCONSTRUÇÃO  

  
 
7 
 
7 

 Observações: 

            
       
      
 
      
    
    
   8 
 
 
 
 
     
9 
 
 
 
 
 
 
 
   10 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
   11  
 
 
 
 
 
 
 
 
   12 
 

 

Discutem a dupla construção da 
variável Relações. Registam os 
argumentos de construção de ambas 
as dinâmicas (Apêndice 7B2) 

Procuram poio na análise da estrutura 
temática (Apêndice 7B2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registo guardado em 
ficheiro “on line” 
 
 
 
Pequenas correcções 
do professor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarefas extra-lectivas: 
 
Selecção de textos-tipo 
que respeitem o 
“tópico” programático 
e que apresentem 
questões interessantes 
para serem discutidas 
 
 
 

Fazem levantamento dos elementos 
de marcação temporal 

Estabelecem uma relação entre estes 
elementos e os processos com eles 
relacionados. Apercebem-se dos valores 
aspectuais associados 

Como exprimir 
valores durativos 
e progressivos de 
marcação 
temporal? 

Conhecem os critérios de escolha dos 
textos para trabalho nas próximas aulas  

Distribuição de tarefas para realização 
em tempo extra lectivo 

COMO PODE A 

INVESTIGAÇÃO 
TEMA-REMA 

APOIAR O 

CONHECIMENTO 
SOBRE A 

CONSTURUÇÃO 
TEXTUAL? 
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DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
 
 
              CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO / DESCONSTRUÇÃO  
 

 
13 
 
  
            
       
      
 
     
   14 
    
 
 
 
 
 
     
15 
 
 
 
 
 
 
 
   16 
    
 
 
 
 
 
 
 
   17 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 18 
 

 

Apresentam trabalho sobre o texto 
“Um lugar onde nos sentimos bem”, 
crítica gastronómica a restaurante 
(Apêndice 7B3) 

Apreciam a construção da 
identidade textual do avaliador 

O apêndice 7B3 é 
apresentado com os 
sublinhados a cor 
próprios da análise da 
avaliatividade por 
razões de economia 
no espaço da 
dissertação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os recursos da 
avaliatividade 
encontram-se 
sintetizados no 
Apêndice 7B5 e a cor, 
no corpo do próprio 
texto. 
 
 
 
 
 
Trabalho realizado em 
sub-grupos. 

Identificam estratégias discursivas 
presentes em texto (Apêndice 7B4). 

Procedem ao levantamento das 
referências temporais em posição 
temática (Apêndice 7B4). 

COMO PROCEDO 

PARA  

IDENTIFICAR  

ESTRATÉGIAS 

DISCURSIVAS DO 

TEXTO? 

Identificam os recursos de AFECTO, 
JULGAMENTO e APRECIAÇÃO 
presentes no texto (Apêndice 7B5). 

Lêem o texto “#39Adoçaria”, opinião em 
jornal impresso (DN Finanças) e 
estabelecem as incidências de registo 
(Apêndice 7B6). 

COMO PROCEDO 

PARA  ANALISAR A 

AVALIATIVIDADE 
DO TEXTO? 
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DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
 
 
              CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO / DESCONSTRUÇÃO  
 

 
19 
 
  
            
       
      
 
     
   20 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
   22 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    23 
 
 
 
 
 
   
 
 

Fixam os detalhes do Campo, Relações e Modo 
do texto em análise (Apêndice 7B7) 

Procedem a um estudo da 
transitividade do texto em análise 
(Apêndice 7B8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto científico 
disponibilizado para 
publicação em Página 
Web da especialidade 
 
Escrito em norma  
brasileira 
 
 
 
 
 
 
Texto de opinião 
gastronómica escrito a 
partir de uma 
perspectiva de autor 
especialista 

Procedem ao estabelecimento da 
identidade textual do sujeito 
opinante (Apêndice 7B8) 
 

Contactam com outros textos de maior 
estabilidade genológica – “Entre véus e 
espadas” (Apêndice 7B9) 

COMO O ESTUDO 

DA 

TRANSITIVIDADE 

ME PODE REVELAR 
A COMPREENSÃO 

DO SIGNIFICADO 

TEXTUAL 
 

Contactam com outros textos de maior 
estabilidade genológica – “Açorda 
alentejana” (Apêndice 7B10) 
 

RECONHEÇO A 

ESTABILIDADE 

GENOLÓGICA DOS 

DOIS TEXTOS-TIPO 
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  CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO / DESCONSTRUÇÃO 
     
24 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
          25 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CONSTRUÇÃO CONJUNTA /CONSTRUÇÃO LIVRE 
 
 
27 
  
            
       
      
 
     
    
   28 
 
 
 
 
 

Reconhecem a estabilidade genológica 
dos dois textos-tipo pela fixação das 
constantes discursivas e recursos 
linguísticos presentes em ambos. 

Contactam com o texto-tipo original da 
unidade – “Bolo Joana do Convento de 
Santa Clara de Évora (Apêndice 7B11). 

QUAIS AS 

VARIANTES DA 

CONSTRUÇÃO 

GENOLÓGICA 

DO TEXTO-TIPO 
ORIGINAL DA 

UD? 

Aprofundam as variáveis de registo do 
texto-tipo e a sua construção 
genológica (Apêndice 7B12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esclarecimentos sobre 
algumas unidades 
lexicais:  
 miolo/casca/caroço 
 ralar/fatiar/raspar 
     pinga/pingo 
    pingar/escorrer 
 bordo/borda/beira 
 
 
 
 
 
 
São comparadas em 
aula várias receitas 
com as variantes 
próprias do género 
(complementos das 
etapas genológicas e  

Investigação e escrita de texto 
informativo/promocional sobre 
evento cultural em Óbidos 

Construção livre em tempo extra-lectivo 
de texto informativo/promocional, 
precedida de investigação orientada 
(Apêndice 7B13) 
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2. 2. Relatório de assistências 
 
 

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 

CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO  
Informações 

 
Tarefas  
 
2  Os alunos manifestam um grande interesse por 
partilhar o conhecimento adquirido sobre os 
Conventos e a doçaria tradicional portuguesa  e 
indagam o  professor sobre  alguns aspectos 
históricos 

 
3333 Um aluno questionou a identidade do autor e a 
segurança dos conteúdos. O grupo parece 
convencido dos seus argumentos e o professor 
aproveita para sugerir o aprofundamento das 
incidências de Registo que permitirão tirar mais 
algumas conclusões. 

 
4444 A tarefa é desempenhada com naturalidade por   
todo o grupo, não há necessidade de 
metalinguagem , as noções estão adqiridas. O 
trabalho é realizado por todo o grupo e vai 
sendo registado pelo professor, visualizado 
através do data-show. 

 
   O professor entende que o ciclo de aprendizagem 
foi abandonado e que este texto é demasiado 
excitante para os alunos para ser abandonado. 

    Toda a unidade, tal como foi programada, vai 
ser modificada a partir de agora 

 
  5, 6, 75, 6, 75, 6, 75, 6, 7 Os recursos textuais, a sua articulação com 
outras informações complementares e a linha de 
discussão que o grupo nunca abandonou vão 
sendo sintetizados em documento colectivo 
(Apêndice 7B2) 

 
 
8-10 O professor introduz a realização de alguns 
exercícios de carácter estrutural a pedido de 
alguns alunos e por verificar que a realização 
dos valores aspectuais oferecem dificuldades a 
alguns alunos. Um pequeno grupo de alunos tem 
trabalho extra-lectivo específico. 

 
    

 
 
Tempo 
 
11’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14’ 
 
 
 
 
 
 
14’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17’ 
 
 
 
 
 
 
 
35’ 
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     RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 

 
 
 

CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO/DESCONSTRUÇÃO  
Informações 

 
Tarefas  
 
  
11111111----12 12 12 12 São indicados sítios na web e locais para 

procura de textos relacionados com o tópico e 
com curiosidades na sua estrutura 
genológica. São dadas indicações sobre o 
critério de escolha dos textos a trabalhar nas 
aulas seguintes. 

         Alguns alunos mostram que estão 
empenhados em questionar e relativizar a 
importância dos géneros textuais, tal como 
tem vindo a ser utilizada. 

 
((((13131313))))A aula não começa como estava prevista. 

Realiza-se um debate espontâneo, retomando 
a controvérsia da aula anterior. Os alunos 
continuam centrados na dupla construção do 
texto da aula anterior, estando, porém, 
divididos. 

         O professor praticamente não necessita de 
moderar, tal é a vivacidade da troca de 
impressões: 

 
         Há textos de história assim? 
          Não há géneros de história com ironia? 
 
         Está o texto mais próximo do oral e familiar? 
 
        Este texto tem um destinatário específico ou é um público 

generalista? 
 
        No entanto, o autor constrói a sua identidade a partir de 

um registo de competência (autoridade científica), face 
ao leitor… 

 
Como poderíamos designar este género? 
 
O texto é assim pelo facto de ser apresentado na Internet? 

 
O que era preciso, então fazer a este texto para ele se 
enquadrar num género histórico? 
 
Também se poderia aproximar mais o autor do leitor… 
 
 

 

 
 
Tempo 
 
 
11’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18’ 
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        RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 

 
 

CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO/DESCONSTRUÇÃO  
Informações 

 
Tarefas  
 
Estes cerca de 20 minutos eram impensáveis num 
processo de aprendizagem não-ABG! 
Eles só serão repetíveis no nível Intermédio com 
uma turma excepcionalmente boa! 
 
14-17 O trabalho decorre com naturalidade. 
Todos os rituais do grupo estão estabilizados. O 
professor intervém muito pouco. Os Apêndices 7B4 e 
7B5 sintetizam o que seria necessário dizer neste 
relatório de assistência 
 
          O trabalho sobre a ATITUDE inscrita no texto 
foi moroso, tendo proporcionado muita 
controvérsia quanto à classificação, sobretudo, dos 
julgamentos e apreciações.  
         Os alunos envolveram-se na tarefa, primeiro 
nos seus sub-grupos, depois na apresentação das 
conclusões e discussão do melhor modo de 
construir a síntese no Apêndice 7B6. 
 
 
 
 18181818 O texto “#39 Adoçaria” presta-se muito a um 
trabalho interculttural, dado o posicionamento 
fortemente marcado do seu autor e das 
ambiguidades proporcionadas pela utilização dos 
recursos linguísticos e discursivos. 
 
     Os alunos, porque estão muito sensíveis à 
utilização destes recursos consideraram, 
globalmente, o texto “ridículo” (porque pode ser 
escrito no contexto de qualquer cultura), imbuído 
de um nacionalismo desadequado. Na verdade, 
detestaram o texto, o que significa que acederam 
às mensagens nele contidas, as mais superficiais e 
as mais elaboradas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tempo 
 
 
 
 
 
 
47’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não foram 
cronometradas as 
tarefas até ao 
 final da UD. 
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             RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 

DESCONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO CONJUNTA E  
CONSTRUÇÃO LIVRE 

 
Informações 

 
 
 

 A contagem dos tempos de tomada de palavra dos alunos e professor, com que 

finalizo o relatório de assistências, não é completamente rigoroso, na medida em que, 

rapidamente, o ciclo de aprendizagem foi adaptado. Foram calculados os tempos em 

função de actividades para o conhecimento do texto e de informação complementar 

(construção do texto e desconstrução) e de tarefas para a produção (construção 

conjunta). É notório o apagamento do tempo de tomada de palavra do professor 

14
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contexto

Desconstrução Construçãoconjunta Discurso do professor

Discurso do aluno

  Gráfico 9 Tempos de tomada de palavra de alunos e professor nas 
       três primeiras etapas do ciclo de aprendizagem  

    (UD “carta de reclamação”) 
   
 

 
Tarefas  
 
 19-23 Mais do que o relatório, os documentos- 

síntese (Apêndices 7B7- 7B13) falam sobre o 
que aconteceu até ao final da unidade. 

 
        As tarefas desenvolvidas foram no sentido de 

opor géneros “cumpridos textualmente” com 
grande regularidade a outros em que a 
liberdade discursiva dos autores introduz 
variantes, ao ponto de se poder falar, no caso 
de alguns textos, de hibridismo genológico. 

 
 
Tempo 
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 Foram produzidos, em aula, por cada participante, quuatro textos individuais e 

um colectivo. A actividade extra-lectiva, no que diz respeito à produção escrita, foi, em 

média, de sete textos. 

 
 
 
3. Índice de apêndices ao Capítulo 7 

 
 
Apêndice 7A1 Pequenos conflitos, grandes incómodos 
  

Apêndice 7A2 Já sabia que? – Controlo da informação sobre direitos e deveres 

 
Apêndice 7A3 Quem tem razão? – Controlo da compreensão oral 
 
Apêndice 7A4 “Gajos porreiros” – crónica, imprensa escrita  
 
Apêndice 7A5 Análise da avaliatividade  -   JULGAMENTO no texto “Gajos porreiros” 
 
Apêndice 7A6 Exigência de indemnização a agência de viagens – Texto-tipo (1) 
 
Apêndice 7A7 Reclamação por exigência de pagamento de despesas após 

 furto de cartão de crédito – Texto-tipo (2) 
 
Apêndice 7A8 Estrutura genológica do texto-tipo 1 
 
Apêndice 7A9 Estrutura genológica do texto-tipo 2 
 
Apêndice 7A10 Língua: descrição e restrições genológicas 
 
Apêndice 7A11 Estrutura genológica da “Carta de reclamação” 
 
Apêndice 7A12 Carta em resposta à situação inicial: a reclamação do Sr. António 
 
Apêndice 7A13 Léxico particular e formas de tratamento. Exercício. 
 
Apêndice 7A14 Discurso formal e uso da avaliatividade na construção genológica. 
      Exercício 
 
Apêndice 7A15 Opções de língua ao nível da construção oracional. Exercício. 
 
 
Apêndice 7A16 Carta-modelo construída pelos alunos em reacção a situação  

    criada em aula 
 
Apêndice 7A17 Estrutura genológica da “carta de candidatura a oferta de emprego” 
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Apêndice 7A18 Carta de candidatura a oferta de emprego 
 
Apêndice 7B1 Doçaria Conventual: doces conventuais – Portugal 
 

Apêndice 7B2 Documento elaborado em aula para reflexão sobre o Registo do texto 
    Doçaria Conventual 

 
Apêndice 7B3 “Um lugar onde nos sentimos bem” Crítica gastronómica sobre 

   restaurante.  
 

Apêndice 7B4 Construção da identidade textual do avaliador e estratégias discursivas 
              presentes no texto “Um lugar onde nos sentimos bem”. 

 

Apêndice 7B5 Estudo da avaliatividade no texto “Um lugar onde nos sentimos bem”. 
 

Apêndice 7B6   “#39 – A doçaria”, opinião em jornal económico. 
 
Apêndice 7B8  Estudo da transitividade e construção da identidade textual do opinante. 
 

Apêndice 7B9  “Entre véus e espadas” – construção científica de texto histórico     
disponibilizado em página Web. 

 

Apêndice 7B10   “Açorda alentejana” -  opinião gastronómica construída a partir de 
uma base de conhecimento técnico.  

 

Apêndice 7B11   Texto-tipo original da UD – Bolo Joana do Convento de Santa Clara  
     De Évora. 

 

Apêndice 7B12   Particularidades do Registo e construção genológica do texto-tipo. 
 

Apêndice 7B13 Tarefas sugeridas para realização em aula ou em tempo extra-lectivo 
   no cumprimento da “Construção Independente”, etapa do ciclo de         

aprendizagem. 
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        4. Apêndices ao Capítulo 7 

 

Apêndice 7A1 Pequenos conflitos, grandes incómodos 

 

Pequenos conflitos, grandes incómodos 

  
◘  Antes de mais, é importante que saibamos exactamente quais são os nossos direitos. 
Um consumidor bem informado é muito menos vulnerável e poderá defender-se de 
forma muito mais eficaz. Por exemplo, se alguém estiver interessado em adquirir 
produtos por correspondência estará  muito mais tranquilo se souber que a lei lhe 
permite anular a compra nos 14 dias úteis que se seguem à recepção do artigo 
encomendado. 
 
◘  Em segundo lugar, é fundamental saber exigir, de forma clara e precisa, que os 
nossos direitos sejam respeitados. Como se costuma dizer, não basta ter razão. Também 
é necessário, na maioria das situações, que os outros percebam que temos razão e que 
possamos prová-lo. Por exemplo, se queremos reaver o dinheiro que pagámos por um 
quilo de carne em mau estado, temos de poder provar que o comprámos num 
determinado estabelecimento e que, efectivamente, pagámos o que dizemos ter pago. 
  
◘  Finalmente, também é importante saber quando e a quem devemos reclamar. 
Queixar-se tarde às pessoas ou entidades erradas é o caminho certo para o fracasso. Não 
vale a pena queixar-se ao polícia do quarteirão de que a mesa da cozinha foi entregue 
com um defeito no tampo. Ele nada poderá fazer por si. E também não serve de nada 
reclamar ao vendedor um mês depois, já que, quando os defeitos são visíveis, a altura 
certa para isso é o momento da entrega. 
 
 
 

Na sociedade em que vivemos, os conflitos são inevitáveis. De um 
momento para o outro, qualquer pessoa pode ser confrontada com uma 
daquelas situações que nos põe os nervos em franja: um acidente de 
automóvel numa bela manhã de domingo, uma avaria num aparelho 
acabadinho de comprar, uma intoxicação alimentar depois de uma boa 
refeição no restaurante preferido. Perante tais acontecimentos, o que 
fazer? 
 Infelizmente, não há receitas fáceis nem, muito menos, cem por 
cento eficazes. Em certos casos, conflitos cuja resolução parece bastante 
complicada acabam por se solucionar sem problemas de maior; noutros, 
pequenos incómodos transformam-se em grandes aborrecimentos, que 
durante anos nos sugam tempo e energia. 
 Apesar disso, existem alguns trunfos que, quando bem utilizados, 
podem ser determinantes na obtenção de uma solução justa para os 
problemas. 
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Quando os conflitos surgem… 

 

 Imagine que alguém, a quem podemos chamar Sr. António, pretende comprar 

um sofá novo para a sua sala de estar. Vai à loja onde deseja comprá-lo, escolhe o 

modelo, discute o preço e decide fazer a encomenda. O vendedor compromete-se a 

entregar o sofá dentro de uma semana e exige-lhe um sinal de 10% do valor total do 

móvel. O Sr. António paga a quantia pedida e, satisfeito com o negócio volta para casa, 

aguardando impacientemente que a semana passe. Tudo parece correr às mil 

maravilhas… 

  

Finalmente, o dia esperado chega. Atarefados, os empregados da loja entregam o 

sofá, pedem-lhe que assine rapidamente um papel e preparam-se já para sair, quando o 

Sr. António descobre, consternado, que o sofá tem uma enorme rachadura num dos pés! 

E agora?  

 

 Porquê escrever?  

 

 Palavras leva-as o vento. Uma carta tem a vantagem, entre outras, de mostrar 

que não pretende deixar que os factos caiam no esquecimento. Um comerciante mal 

intencionado pode receber uma queixa verbal de forma mais ou menos indiferente, 

sobretudo se não houver testemunhas, mas terá mais dificuldade em ignorar uma 

reclamação escrita. Uma carta deixa rasto – e os comerciantes sabem-no. 

 

Em princípio, existem sempre diversas formas de cada um de nós exigir 

que os seus direitos sejam respeitados. Os meios de defesa a utilizar em 

cada caso, dependem, sobretudo, da natureza do conflito e das pessoas ou 

entidades envolvidas. No entanto, qualquer que seja a situação, existem 

algumas precauções e procedimentos básicos que convém respeitar, pois 

deles pode depender a evolução de todo o processo.  
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Que fazer? 

 Perante a perspectiva de sair prejudicado do negócio, o que pode fazer o Sr. 

António? A primeira ideia que lhe vem à cabeça é desistir, pura e simplesmente, de 

comprar o sofá! Mas será que pode fazer isso? 

 

 Conheça os seus direitos. Perante uma situação de conflito potencial, a primeira 

coisa a fazer é reflectir sobre aquilo a que temos direito. É importante evitar as 

exigências desproporcionadas, que só nos deixariam em posição de fraqueza. Embora, 

por vezes, exigir um pouco mais possa constituir uma boa estratégia… 

 

 Informe-se. Se não tiver a certeza de que tem o direito de exigir, procure 

informar-se, desde que haja tempo para isso. Por exemplo, no caso do Sr. António, a 

decisão teria de ser imediata (porque se tratava de um defeito bem visível): assim, ou 

recusava a entrega, ou a aceitava sobre reserva. Mas, na maioria das situações, é 

preferível não reagir a quente: procure uma boa publicação sobre o assunto, contacte 

uma organização de apoio ao consumidor ou aos utentes ou, em caso que o justifiquem, 

recorra a um jurista ou a um advogado. (…) 

 

 A caneta é uma arma. Se uma primeira tentativa de reclamação e conciliação 

verbal não der resultados ou se estes não forem os desejados, escreva. Isso pode 

significar, nalguns casos, enviar um fax, noutros preencher um livro de reclamações ou 

um impresso próprio. Mas, na maioria das situações, é provável que acabe por ter de 

mandar uma carta, na qual deverá expor claramente as razões do conflito e a solução 

pretendida. (…) 

 

 Atenção aos prazos! Em qualquer situação, tenha em conta que existem 

momentos adequados para fazer determinadas exigências ou para pedir a anulação de 

um negócio ou contrato. Por vezes um descido pode ser a morte do artista. Por isso, 

além de estar muito bem informado, é necessário saber agir (verbalmente ou por escrito) 

no momento certo. 
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Apêndice 7A2 Quem tem razão? – controlo da compreensão oral 
 
 

QUEM TEM RAZÃO?  
 
De acordo com os textos introdutórios, assinala com um X 

a opção correcta. 
           Agência             Cliente 

   de viagem 
 
A viagem não se realizou porque não foi considerado 
o número mínimo de participantes previsto nas brochuras 
da agência de viagens. O cliente pretende uma indemnização.  
 
 
A agência de viagens aumentou (4%) o preço anunciado 
porque o preço do petróleo sofreu um aumento idêntico. 
A agência diz que é um procedimento normal e que não 
necessita de avisar previamente os clientes     
                                             
 
O sr. Santos já não pretende ir à Austrália, como tinha 
combinado com a sua agência de viagens. Esta devolve- 
-lhe o valor já pago, mas cobrando 13% por despesas já 
Realizadas. O sr. Santos não concorda…     
 
 
O sr. Viriato, ao regressar das Caraíbas, pediu o livro de 
reclamações à agência de viagens para poder manifestar 
o seu desagrado por alguns factos ocorridos. Disseram-  
-lhe que “isso é para as repartições públicas e restaurantes. 
                   

 
A sr.ª Deolinda tinha uma reserva válida para Paris 
onde ia visitar a sua filha mas devido ao excesso de 
passageiros ficou atrás. A srª Deolinda pretende apanhar 
o voo da Air France que é mais caro, mas sai dentro de  
uma hora. A companhia não considera essa hipótese, 
embora se proponha devolver o dinheiro pago.          
 
 
 
Na sua viagem a Londres querem alojar o sr. Manuel  
dos Santos num hotel que não consta do contrato. Embora  
tenha o mesmo número de estrelas e ainda fique mais perto 
do centro, o hotel não tem o valor afectivo como o anunciado 
na brochura da viagem, pelo que o sr. Manuel dos Santos  
insiste nas suas pretensões.  
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  Apêndice 7A3 Já sabia que? – Controlo da informação sobre direitos e deveres 

 
Já sabia que? 
 
Controlo da informação sobre direitos e deveres; relação com as agências de 
viagens. 
 
Depois de trabalhar no seu grupo os textos com informação sobre conflitos com 

as agências de viagens, preenche os espaços em branco com as palavras mais 

adequadas. 

 

Após o preenchimento, discute com o teu grupo as opções que tomaram. 

 

 

 

O que têm em comum o sr. Pinto que foi a sua casa pintar as paredes interiores, 

a empresa de transportes que ___________  os móveis para lá, a _________ de viagens 

que se __________ levar a família de férias a um lugar agradável? 

Do ponto de __________ dos contratos, estão __________ à mesma lei. Todos 

têm um _________ onde prevêem os gastos, todos assumem um ___________ de 

fornecer um determinado serviço, ___________ de um prazo, ____________ um preço 

Estabelecido. 

 A lei que ___________ os contratos de _________ de serviços obriga, no caso 

das agências de viagens, a informação prévia de todos os elementos necessários à 

realização da viagem. __________ a informação deve estar ___________ nos 

programas a que o público tem __________ .  

 Se a agência não __________ alguma das condições a que se propõe 

__________ aos seus clientes, estes têm a possibilidade, antes de realizarem a viagem, 

de ____________ o contrato com a agência e de exigir a __________ do dinheiro 

entregue. Caso as regularidades se ___________ no decorrer da viagem, os clientes têm 

o __________ de reclamar através de ________ registada, explicando ___________ o 

sucedido e reclamando uma ___________ ajustada. 
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Apêndice 7A4 “Gajos porreiros” – crónica, imprensa escrita  

 
 

 

Gajos porreiros 
 

 

A história é contada por fonte segura. Três indivíduos, todos doutorados em Engenharia 

pela Universidade de Coimbra, jovens, juntam-se e desenvolvem uma ferramenta para 

detecção de erros em sistemas críticos de software (como o sistema operativo em naves, 

aviões, etc.). E decidem lançar uma empresa para trabalhar a ideia. Passo seguinte 

recorrem a um banco, plano de negócios na mão, para obter financiamento. Resposta: 

"Vocês são uns gajos tão porreiros, são bons, são doutores, por que é que não se 

dedicam a dar aulas?" 

O fim do projecto poderia ser este. 

Sucede que, por uma invulgar condição genética que infelizmente não faz parte da 

cadeia de ADN da grande maioria dos portugueses, os três não desistiram. Traduziram o 

mesmo plano de negócios para inglês e apresentaram-no a um banco americano. Que 

agarrou a ideia e desbloqueou as verbas. 

Num país à beira da bancarrota, os bancos são instituições que se atrevem a apresentar 

crescimentos brutais na justa medida em que as famílias mais se endividam. Por falta de 

cabeça, é verdade... Instituições que, em vez de contribuírem para o crescimento 

económico e apoiarem ideias não apenas com base no lucro pelo lucro e na usura 

despudorada, mas no que representam de inovador e de refrescamento para uma 

economia em agonia, têm práticas abusivas de arredondamento para cima das taxas de 

juro, cobram comissões inexplicáveis, mercantilizam e favorecem os empréstimos para 

a aquisição de tralha consumista. 

Em Espanha, onde a sociedade não dorme, estão a ser obrigados a devolver verbas 

 

 

 

 

 



 459 

Apêndice 7A5 Análise da avaliatividade  -   JULGAMENTO no texto “Gajos porreiros” 
          

           
        Avaliador        Avaliado 

 
Todos [graduação,força, quantid.] doutorados 
[julgam. explícito, positivo. Capacidade] 
 

 

autor 

 
3 personagens 
da história 

Jovens [julgam. explícito, positivo. juventude] autor 3 personagens 
da história 

 
por uma invulgar condição genética [julgam. 
exp lícito, positivo. qualidade] 
 

autor  
3 personagens 
da história 

 
que infelizmente não faz parte da cadeia de 
ADN da grande maioria dos portugueses 
[julgam. implícito, negativo. qualidade] 
 

 
 
autor 

 
portugueses 
(em geral) 

 
os três não desistiram [julgam. implícito, 
positivo. Tenacidade] 
 

 

autor 

 
3 personagens da 
história 

 
Num país à beira da bancarrota [julgam. 
explícito, negativo. Capacidade] 
 

 

autor 

 
portugueses 
(país) 

 
os bancos são instituições que se atrevem a 
apresentar crescimentos brutais na justa medida 
em que as famílias mais se endividam [julgam. 
implícito/provocado, negativo. integridade 
moral] 
 

 

 

autor 

 
 
Bancos, 
actividade 
bancária 

 
Por falta de cabeça, é verdade... [julgam. 
implícito, negativo. Capacidade] 
 

 

autor 

 
portugueses 
(famílias) 

... Instituições que, em vez de contribuírem para 
o crescimento económico e apoiarem ideias 
(...)têm práticas abusivas de arredondamento 
para cima das taxas de juro, cobram comissões 
inexplicáveis, mercantilizam e favorecem os 
empréstimos para a aquisição de tralha 
consumista. [julgam. implícito/provocado, 
negativo. integridade moral] 

 

 

autor 

 

Bancos, 

actividade 

bancária 

onde a sociedade não dorme [julgam. explícito, 
positivo. Capacidade] 
 

 

autor 

 
Espanhois 
(sociedade) 

 



 460 

Outros aspectos considerados: 

 

   “A história é contada por fonte segura”   ►  Atribuição 

 

Toda a história que enquadra as opiniões do autor é atribuída a alguém, não 

identificado, mas que, no dizer do autor, tem um estatuto privilegiado e idoneidade. 

 A apreciação “segura” confere estatuto à fonte. 

 

 A resposta da entidade bancária: 

 

"Vocês são uns gajos tão porreiros, são bons, são 

doutores, por que é que não se dedicam a dar aulas?" 

 

• forma de tratamento 

• “gajos” ( grau de familiaridade) 

• “porreiros”, “bons”, “doutores” [apreciação positiva] 

“porque é que não...?” pergunta retórica + resposta negativa [apreciação 

negativa implícita] 

 

         Manifestações de graduação [força] dos julgamentos: 

 

 “crescimentos brutais” 

 “lucro pelo lucro e na usura despudorada” 

 “têm práticas abusivas” 

 “cobram comissões inexplicáveis” 

 “para a aquisição de tralha consumista” 
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Apêndice 7A6 Exigência de indemnização a agência de viagens – Texto-tipo (1) 
  
Exigência de indemnização a agência de viagens (por incumprimento de contrato) 
 
Nome completo do remetente 
Morada completa do remetente 
 

Nome completo do destinatário 
Morada completa do destinatário 
  
 
Localidade e data 

 
Assunto: Viagem organizada à República Dominicana,  

    entre os dias 11 e 18 de Abril de 2005. 
 
 
Exmos. Senhores, 
 

Venho, por este meio, comunicar a V. Exas. que, na viagem à República Dominicana, 
recentemente organizada pela vossa agência, entre os dias 11 e 18 de Abril de 2005, 
ocorreram factos que denotam alguma negligência da vossa parte e também algum 
desrespeito pelos direitos dos vossos clientes. 

Como sabem, contratámos uma semana de férias numa estância balnear dotada de 
todas as infra-estruturas habituais nos circuitos turísticos internacionais, com alojamento no 
Hotel Excelsior (de quatro estrelas). Estas condições aliciantes parecem ser sobejamente 
confirmadas pelos panfletos que nos foram entregues, onde abundavam fotografias de praias 
paradisíacas e dos interiores do hotel, que parecia bastante confortável e até luxuoso. 

No entanto, chegados ao local, fomos literalmente “despejados” num hotel, chamado 
Éden, que nada tinha de luxuoso, muito pelo contrário: os quartos eram mal arejados e não 
tinha ar condicionado, a roupa das camas tinha péssimo aspecto e não havia casas de banho 
privativas (além disso, as que existiam apresentavam um cheiro nauseabundo). Como é óbvio, 
manifestámos imediatamente a nossa insatisfação, mas o vosso representante, o Sr. Rui 
Vieira, apenas nos disse que a responsabilidade do sucedido cabia à agência local que tinham 
subcontratado e que a transferência para um outro hotel era impossível pois estavam todos 
ocupados. Assim, porque não tínhamos alternativas, lá ficámos no Hotel Éden à espera que os 
dias passassem. Nem sequer aproveitámos a praia, pois, apesar de esta ser bonita, o acesso 
fazia-se necessariamente através de um bairro de marginais, havendo colegas nossos que 
chegaram a ser atacados e roubados. 

Pelas razões apontadas, consideramos que as nossas expectativas foram totalmente 
frustradas e que a vossa agência não cumpriu minimamente o contrato celebrado. Assim, 
vimos, por este meio, exigir a restituição do montante total pago (€1000), já que, embora 
tenhamos feito a referida viagem, temos o direito de ser compensados pelos incómodos e 
prejuízos que a situação descrita provocou. 

Passaremos pela vossa agência durante a próxima semana, a fim de sermos 
reembolsados da referida quantia. Perante uma eventual recusa, informamos que daremos 
conhecimento do sucedido à Direcção-Geral do Turismo. 
  

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e 
subscrevemo-nos, 
 
        Assinatura manuscrita 
 
 
Anexos: Cópia do contrato. 
Cópia do folheto de promoção. 
Cópia do recibo 

 
 



 462 

Apêndice 7A7 Reclamação por exigência de pagamento de despesas após 
 furto de cartão de crédito – Texto-tipo (2) 

 
Reclamação por exigência de pagamento de despesas após furto 

de cartão de crédito 
 
 
Nome completo do remetente 
Morada completa do remetente 
 
 

Nome completo do destinatário 
Morada completa do destinatário 
 
  
 
Localidade e data 

 
 
Assunto: Cláusulas abusivas. 
 
 
Exmos. Senhores, 
  

Como sabem, foi-me furtado, no dia 10 do corrente mês, pelas 13 horas, o cartão de 

crédito n.º número do cartão de crédito, emitido pelo vosso banco, facto de que vos dei 

conhecimento, de imediato, por meio de fax enviado para a sede. 

Segundo fui informado, a pessoa que furtou o cartão utilizou-o no dia seguinte, pelas 

14 horas, efectuando uma despesa no valor de € 850 (oitocentos e cinquenta euros, através de 

operação feita em aparelho manual, para a qual precisou de falsificar a minha assinatura. Mas 

foi com surpresa que recebi a vossa comunicação de ontem, na qual afirmavam que me seria 

exigido o pagamento da referida quantia. Como o contrato que subscrevi apenas previa que a 

responsabilidade pelas despesas efectuadas se manteria, em tais casos, durante as 24 horas 

seguintes, a vossa exigência é inaceitável. 

Assim, informo que não pagarei a referida importância e que, caso persistam na vossa 

exigência, tenciono recorrer a todos os meios à minha disposição para defender os meus 

direitos, inclusive pela via judicial. 

 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me, apresentando os meus melhores 

cumprimentos, 

 
 
        Assinatura manuscrita 
 
 
Anexo: Cópia da carta ou fax de comunicação do furto. 
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Apêndice 7A8 Estrutura genológica do texto-tipo 1 
 

Texto-tipo 1  – estrutura genológica 
 
Nome completo do remetente 
Morada completa do remetente 
 

Nome completo do destinatário 
Morada completa do destinatário 
  
Localidade e data 

Assunto: Viagem organizada à República Dominicana,  
    entre os dias 11 e 18 de Abril de 2005. 

 
      Exmos. Senhores, 

 
 
 
 
 
 

 
Como sabem, contratámos uma semana de férias numa estância balnear 

dotada de todas as infra-estruturas habituais nos circuitos turísticos internacionais, 
com alojamento no Hotel Excelsior (de quatro estrelas). Estas condições aliciantes 
parecem ser sobejamente confirmadas pelos panfletos que nos foram entregues, 
onde abundavam fotografias de praias paradisíacas e dos interiores do hotel, que 
parecia bastante confortável e até luxuoso. 

No entanto, chegados ao local, fomos literalmente “despejados” num hotel, 
chamado Éden, que nada tinha de luxuoso, muito pelo contrário: os quartos eram 
mal arejados e não tinha ar condicionado, a roupa das camas tinha péssimo 
aspecto e não havia casas de banho privativas (além disso, as que existiam 
apresentavam um cheiro nauseabundo). Como é óbvio, manifestámos 
imediatamente a nossa insatisfação, mas o vosso representante, o Sr. Rui Vieira, 
apenas nos disse que a responsabilidade do sucedido cabia à agência local que 
tinham subcontratado e que a transferência para um outro hotel era impossível pois 
estavam todos ocupados. Assim, porque não tínhamos alternativas, lá ficámos no 
Hotel Éden à espera que os dias passassem. Nem sequer aproveitámos a praia, 
pois, apesar de esta ser bonita, o acesso fazia-se necessariamente através de um 
bairro de marginais, havendo colegas nossos que chegaram a ser atacados e 
roubados. 

 
 

             
 

Pelas razões apontadas, consideramos que as nossas expectativas foram 
totalmente frustradas e que a vossa agência não cumpriu minimamente o contrato 
celebrado. Assim, vimos, por este meio, exigir a restituição do montante total pago (€1000), 
já que, embora tenhamos feito a referida viagem, temos o direito de ser compensados pelos 
incómodos e prejuízos que a situação descrita provocou. 

Passaremos pela vossa agência durante a próxima semana, a fim de sermos 
reembolsados da referida quantia. Perante uma eventual recusa, informamos que daremos 
conhecimento do sucedido à Direcção-Geral do Turismo. 

      
 
 

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos e subscrevemo-nos, 

        Assinatura manuscrita 
Anexos: Cópia do contrato. Cópia do folheto de promoção. Cópia do recibo. 
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Venho, por este meio, comunicar a V. Exas. que, na viagem à República 
Dominicana, recentemente organizada pela vossa agência, entre os dias 11 e 
18 de Abril de 2005, ocorreram factos que denotam alguma negligência da 
vossa parte e também algum desrespeito pelos direitos dos vossos clientes. 
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Exposição do que se pretende 

Fecho 
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Apêndice 7A9 Estrutura genológica do texto-tipo 2 
 

Texto-tipo 2 – estrutura genológica 
 
Nome completo do remetente 
Morada completa do remetente 
 

Nome completo do destinatário 
Morada completa do destinatário 

 
Localidade e data 

Assunto: Cláusulas abusivas. 
 
 
Exmos. Senhores, 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Segundo fui informado, a pessoa que furtou o cartão 

utilizou-o no dia seguinte, pelas 14 horas, efectuando uma 
despesa no valor de € 850 (oitocentos e cinquenta euros, 
através de operação feita em aparelho manual, para a qual 
precisou de falsificar a minha assinatura. Mas foi com 
surpresa que recebi a vossa comunicação de ontem, na qual 
afirmavam que me seria exigido o pagamento da referida 
quantia. 

 
Como o contrato que subscrevi apenas previa que a 

responsabilidade pelas despesas efectuadas se manteria, 
em tais casos, durante as 24 horas seguintes, a vossa 
exigência é inaceitável. 

 
 
 
 
 

 
     

 
 

     Assim, informo que não pagarei a referida importância 
e que, caso persistam na vossa exigência, tenciono recorrer a 
todos os meios à minha disposição para defender os meus 
direitos, inclusive pela via judicial. 

      
 

     Sem outro assunto de momento, subscrevo-me, 
apresentando os meus melhores cumprimentos, 

 
 
       Assinatura manuscrita 
 

       Anexo: Cópia da carta ou fax de comunicação do furto. 
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           Como sabem, foi-me furtado, no dia 10 do 
corrente mês, pelas 13 horas, o cartão de crédito nº do 
cartão de crédito, emitido pelo vosso banco, facto que 
vos dei conhecimento, de imediato, por meio de fax 
enviado para a vossa sede. 
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Exposição do que se pretende 

Fecho 
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Apêndice 7A10 Língua: descrição e restrições genológicas 
 
 
Exmo. Senhores 1 
 
 
                       1ª fase    [ introdução por fórmula fixa 2]                          
      

Anúncio do propósito   presença frequente de elementos de          
avaliatividade (e.g. julgamentos negativos 
sobe comportamentos de pessoa/empresa 

 envolvida 
 

                        Fase subsequentes                     narrativa sintética, objectiva 
                                                         A               possibilidade de grupos nominais 

extensos 
                                                                           uso discreto de avaliatividade 
            
                                                  
 

                         [ introduzido por contra-expectativa 3] 
                                                                           
     B       
 
                             
 
 
 
 
                                                                             

  Em posição temática, expressão 
introdutória estabelecendo uma relação de 
causa-efeito entre os “antecedentes” e a 
“reclamação”4 

                                                                                     Presença de elementos de avaliatividade                                                                   
                                                                               Léxico assertivo, sem atenuação 
        
 
 
    
      1   Não tendo conhecimento de quem é o preciso destinatário (normalmente “a empresa”), esta é a 

forma de tratamento mais frequente, embora o singular (Exm.o sr./sr.ª seja possível.      
 

2 Normalmente, “venho por este meio…”    
     
3 Habitualmente uma adversativa, marcando a oposição entre a normalidade espectável e o 

sucedido.     
 

4 Por exemplo: “Pelas razões apontadas…”,   “Assim..”, “Deste modo…”, “Por isso…”       
 

5 Despedida formal (e.g. “sem outro assunto de momento…” , “com os melhores 
cumprimentos…”, “sem outro assunto de momentos, subscrevemo-nos 
apresentando os melhores cumprimentos…”              
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Exposição do que se pretende 

Fecho      5 
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Apêndice 7A11 Estrutura genológica da “Carta de reclamação” 
 
 

Estrutura genológica – Carta de Reclamação 
 
Nome e morada completa  
      do remetente  
(no caso de desejar ser contactado por essa via) 
 

        Nome e morada completa  
                 do destinatário 
        Localidade e data 
 
Assunto: (descrição sucinta do assunto da carta) 
 
 
Exmo.(s) Senhore(s) 
 
 
 
              
                             Descrição sucinta os factos que  

      levam ao envio da carta 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
                            Caracterização da  

       situação actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Assinatura 
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Exposição do que se pretende 

Fecho 
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Apêndice 7A12 Carta em resposta à situação inicial: a reclamação do Sr. António 
 

 

A reclamação do Sr. António 

António Luís Guimarães 
Rua das Berlengas, 18 
2675-000 Odivelas 
Tel. 21 931 00 00 

         Mobilex, Lda. 
      Rua da Ilha do Pessegueiro, 12 

2675-000 Odivelas 
 

   Odivelas, 10 de Novembro de 2005 
 
Assunto: Demora na entrega de sofá. 
 
 
 

Exmo. Senhor 
 

No passado dia 16 de Outubro, dirigi-me ao seu estabelecimento, sito na morada 

acima indicada, com a intenção de adquirir um sofá. Após escolher um modelo que me 

interessava, assinei a nota de encomenda e paguei o sinal exigido, no valor de € 100 

(cem euros). No dia 21, foi-me entregue o sofá encomendado, mas, após breve análise, 

percebi que o mesmo tinha um defeito: um dos pés estava rachado! 

Perante tal facto, recusei o sofá, solicitando que me fosse entregue outro 

exemplar, em bom estado, o mais depressa possível. No entanto, apesar de me dizerem 

que não haveria problema, e que a entrega seria feita, o mais tardar, até ao final do mês, 

ainda continuo à espera. 

Como é evidente, o atraso na resolução do problema tem trazido diversos 

transtornos à minha família. Por isso, venho exigir que o sofá me seja entregue, sem 

falta, nos próximos oito dias. Caso contrário, tenciono anular a referida encomenda e 

exigir a devolução do sinal. 

 

Sem outro assunto de momento, 

 

António Luís Guimarães 

Anexos: Fotocopias da nota de encomenda e do recibo do sinal 
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Apêndice 7A13 Léxico particular e formas de tratamento. Exercício. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Assunto: Perda de bagagem. 

 

_________1, 

 

Venho, por este meio, comunicar_________2. que, na sequência de uma viagem de 

avião Lisboa-Paris (voo 730), que se iniciou às 13 horas e terminou às 16 horas do passado dia 

23 de Maio, a bagagem que havia entregado ao vosso cuidado no Aeroporto da Portela, 

desapareceu. 

 Apesar de toda a simpatia e disponibilidade demonstradas pelos vossos funcionários 

em Paris, não foi possível __________3 a referida bagagem chegou a ser embarcada no avião 

que me transportou ou se se terá transviado já no destino. A verdade é que fiquei sem uma 

mala de viagem, que continha vestuário e diversos utensílios de higiene pessoal. Para terem 

uma ideia do incómodo que esta situação me provocou, junto uma lista que descreve todos os 

artigos desaparecidos e o seu _________4 num total de  € 750 (setecentos e cinquenta euros). 

E só não foi pior porque, felizmente, tenho amigos em Paris que me __________5alguma 

roupa e alguns artigos de higiene, o que me possibilitou, de alguma forma, prosseguir a minha 

vida diária sem demasiadas complicações. 

No entanto, _________6 V. Exas. assumir a responsabilidade pela perda da minha 

bagagem, venho, por este meio, exigir que me __________7 pelos prejuízos materiais que 

sofri. Caso não receba qualquer comunicação da vossa parte nesse sentido, dentro de um 

máximo de 15 dias, recorrerei à via judicial para a defesa dos meus direitos. 

  

Sem outro assunto de momento, apresento os meus melhores __________8 e subscrevo-me, 

       

1 a) Ao Sr.   2 a) a vocês  3 a) averiguar se 4 a) calculado  

   b) Caros Senhores         b) a V. Exas     b) reconhecer se          b) referido 

   c) Exmos. Senhores     c) a Vocês     c) estudar se      c) respectivo 

 

5 a) deram  6 a) cabendo a     7 a) ajudem  8  a) sentimentos 

   b) cederam     b) pertencendo a       b) indemnizem     b) protestos 

   c) alugaram     c) devendo a        c) paguem       c) cumprimentos 

Exigência de indemnização por perda de bagagem 

Complete o texto seguinte, escolhendo a opção mais 

adequada para cada espaço 
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Apêndice 7A14 Discurso formal e uso da avaliatividade na construção genológica. 
      Exercício 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Assunto: Despesas de manutenção. 
 
 
Exmos. Senhores, 
  

Ao verificar o extracto mensal do mês de Janeiro referente à minha conta à ordem n.º 

xxx49xx, fiquei bastante ____ ______com o facto de me terem _________o montante de € 15 

(quinze euros). Para esclarecer a que se devia tal débito, consultei a vossa de Telheiras, tendo 

sido informado de que o vosso banco tinha passado a debitar mensalmente aquele 

__________em todas as contas daquele tipo cujo saldo médio nos últimos três meses, fosse 

inferior a € 500 (quinhentos euros). Referiu ainda que o banco tinha avisado ___________os 

seus clientes, através da afixação, em todas as dependências, de preçários actualizados. 

No entanto, a argumentação apresentada não é__________. As alterações ao preçário 

devem ser comunicadas directamente aos clientes, já que estes não são obrigados a 

deslocarem-se regularmente aos balcões das agências nem a consultar os ________ quando 

isso acontece. Por isso, considero que a vossa actuação se traduz numa alteração 

__________ do contrato celebrado e, além do mais, é inválida, na medida em que não me foi 

comunicada ___________. 

Assim, colocado perante o facto __________, venho, por este meio, exigir que me seja 

devolvida, por crédito na minha conta, a quantia _________cobrada. 

 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me, ___________os meus melhores 

cumprimentos, 

 

 

  convenientemente  satisfatória  previamente 
consumado   surpreendido  montante 
dependência   preçários  ilicitamente 
debitado   unilateral  apresentando 

 
 
 
 

 

 

Reclamação por cobrança indevida de despesas de manutenção 

 
Complete os espaços em branco usando a palavra correcta da lista abaixo 

apresentada. 
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Apêndice 7A15 Opções de língua ao nível da construção oracional. Exercício. 
 

 

 
 
 
Recusa de pagamento de aumento  
de preço em viagem organizada 
  

 
 
Assunto: Viagem organizada ao Brasil. 
 

 
Exmos. Senhores, 

 
►Esta carta serve para protestar contra o aumento previsto do preço da viagem ao 

Brasil, marcada para os dias 1 a 15 do próximo mês, ►como me escreveram no fax que me foi 

enviado. Nessa comunicação, referia-se que o aumento► era por causa da mudança no valor 

das moedas que os interessados deveriam pagar mais de € 150 euros, caso desejassem 

manter as suas reservas. 

O meu protesto deve-se às seguintes razões: em primeiro lugar, as alterações cambiais 

►de que vocês falam não são reais, pois o valor do dólar, moeda em que foi feito o 

pagamento, é actualmente inferior ao que tinha na data em que adquiri os bilhetes; em 

segundo lugar, a verdade é que, independentemente das ► coisas atrás referidas, o contrato 

que assinei não prevê a possibilidade de agravamento do preço em função de alterações 

cambiais, ►nem como se fazem as contas para uma eventual actualização. 

►Pois, quero dizer a Vocês.►que a minha vontade é não pagar a quantia que exigem, 

mantendo, no entanto, a intenção de fazer a referida viagem. Por isso, agradeço que, nos 

próximos três dias, confirmem, por escrito, a minha participação na viagem. Caso contrário, 

►faço queixa à Direcção-Geral do Turismo e, ►se for preciso, vou para os tribunais para a 

defesa dos meus direitos. 

Sem outro assunto de momento, ►envio os meus melhores cumprimentos e  

►assino-me, 

 
 
        Afonso Domingos 
 
Anexo: Cópia do contrato. 
 

O Sr. Afonso Domingues teve uma má experiência com a agência de 

viagens. Pretende não pagar o aumento de preço da viagem 

organizada… 

 

Vamos corrigir a carta que ele pretende enviar à sua agência de 

viagens. 
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Apêndice 7A16 Carta-modelo construída pelos alunos em reacção a situação  

    criada em aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sharon Crystal 
 
(morada completa) 
 
 

Nome completo do destinatário 
Morada completa do destinatário 
 
  
 
Lisboa, 25 de Outubro de 2005 

 
 
Carta registada com aviso de recepção 
 
 
Assunto: Furto de cartão de crédito. 
 
 
Exmos. Senhores, 

  

Venho, por este meio, comunicar-vos que, data de furto do cartão, pelas hora de furto 

do cartão horas, me foi furtado o cartão de crédito com o n.º número do cartão de crédito, 

emitido pelo vosso banco. 

Informo também que já apresentei a respectiva queixa na polícia e que esta carta serve 

apenas para confirmar o telefonema feito às hora da chamada horas de data da chamada, 

momento a partir do qual não me considero responsável por qualquer transacção efectuada 

com o referido cartão. 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me, apresentando os meus melhores 

cumprimentos, 

 
        Sharon Crystal 
 
 
Anexo: Auto policial. 
 

Comunicação de furto de cartão de crédito 
 
A carta que a Sharon não escreveu e que, por isso, tantos 
problemas teve… 
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Apêndice 7A17 Estrutura genológica da “carta de candidatura a oferta de emprego” 
 

 

CARTA DE CANDIDATURA A OFERTA DE EMPREGO 

 

 

Estrutura genológica 

 

 
 
Apresentação de 
credenciais 

Referência a: 
- anúncio de emprego 
- necessidades da entidade 
   empregadora 
- oferta da própria candidatura 
 

 
Introdução da candidatura 

Apresentação (estabelecendo a ligação 
textual com o anterior) e detalhe da 
candidatura (indicando habilitações 
académicas e experiência profissional 

 
 
Valorização da candidatura 

Realce das qualidades do/a proponente 
(qualificações, atributos pessoais, 
experiência relevante. 
Procura de resposta emocional do 
destinatário 

 
Solicitação de resposta 

Solicitação de resposta (procurando 
mostrar-se disponível para entrevista, 
fornecendo dados (telefone, e-mail, etc.) 

 

Remissão para documento(s) 

Remete para informação complementar 
(em anexo) que sustenta a relevância da 
candidatura 

 

Fecho 

Conclui usando meios culturalmente 
proporcionais para a promoção do 
sucesso da candidatura (e.g. delicadeza, 
avaliatividade, f.de tratamento) 
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Apêndice 7A18 Carta de candidatura a oferta de emprego 
 

 

 

CARTA DE CANDIDATURA A OFERTA DE EMPREGO 

 

   Exmos. Senhores, 

 

Venho por este meio apresentar a minha candidatura ao cargo de Gerente Comercial, 

anunciado no jornal “Público”, no dia 11 de Outubro de 2005. 

Sou licenciado em Gestão Empresarial pelo ISCTE de Lisboa e, durante quatro anos 

desempenhei as funções de delegado comercial na empresa x. Dada a natureza da minha 

formação e experiência profissional, acredito que o meu perfil está de acordo com os 

requisitos exigidos. 

Em virtude da experiência profissional, desenvolvi competências aos níveis 

organizacional, operacional e comunicacional que me permitem uma adaptação  

flexível a novas situações. Estou empenhado em prosseguir a minha experiência 

profissional num projecto com as exigências e aliciantes do vosso, pelo que me sinto  

muito motivado. 

Conforme solicitado no anúncio supramencionado, envio, em anexo, o meu 

Curriculum Vitae. 

Agradeço o interesse que a minha candidatura possa suscitar e disponibilizo-me para 

complementar, numa possível entrevista, a informação que julguem ser relevante. 

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me atenciosamente, com os melhores 

cumprimentos. 
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Apêndice 7B1 Doçaria Conventual: doces conventuais – Portugal 
  http://www.gastronomias.com/doces/conventual.html 
 
 

 

 

 Doces Conventuais - Portugal  

Sobre o que se diz sobre doces portugueses com 
nomes de santos e anjos, e não só, são denominados 
"Doces Conventuais", exactamente por terem 
"nascido" nos Conventos. Os Conventos ou Mosteiros, 
a maior parte deles fundados por reis e príncipes 
(para além dos instituídos por autoridades clericais), 
eram por eles dotados de foros , mercês e padroados 
que lhes garantiam subsistência abastada e farta, até 
1834, data da extinção das ordens Religiosas em 
Portugal. 
Os conventos acolhiam nas suas Regras as filhas da 
nobreza e das famílias mais ricas que, além dos seus 
dotes de importantes rendas, traziam consigo hábitos 
de alimentação e receitas familiares que deram a 
origem a requintadas preparações gastronómicas e a 
doçaria rica e por vezes complicada. 

 

Guardados ciosamente os segredos das composições e dos métodos de 
preparação, as receitas eram propriedade do convento que as freiras se 
comprometiam a ocultar toda a vida. 
É claro que sempre aconteciam algumas "fugas de informação", 
especialmente das preparações mais fáceis e muito provavelmente as menos 
dispendiosas. Assim foram entrando nas tradições portuguesas os clássicos 
da doçaria sazonal: o arroz-doce, o pão-de-ló, a aletria doce e tantos outros. 
Ganhou renome na Europa a doçaria portuguesa, farta de açúcar e ovos. Os 
requintes da doçaria rica seriam seleccionados para as grandes 
personalidades e ocasiões de pomba; e, para os indivíduos de menor 
estrutura social, estariam indicados os bolinhos e biscoitos que as 
congregações classificavam de doçaria pobre. Todas estas guloseimas 
sedutoras para quem a elas não estava acostumado, eram verdadeiras 
maravilhas que saíam das mãos prendadas das freiras. 
Durante cerca de setecentos anos, este saber foi-se acumulando e evoluindo 
com novos ingredientes, mil-e-uma experiências e a longa prática das 
monjas que lhes dedicavam intermináveis horas de trabalho, paciência e 
devoção, desafiando invejas e mascarando o seu inevitável amor-próprio pela 
obra bem conseguida. Confrontadas com a necessidade imperiosa de 
ganharem o seu pão de todos os dias, algumas freiras começaram a tirar 
partido das suas "prendas" manuais (costuras, bordados e rendas) mas, 
muito em especial, das receitas da requintada doçaria pelas quais os seus 
conventos se tinham tornado tão famosos. 
E assim, e graças à investigação de muitos estudiosos que "traduziram" as 
notas manuscritas de muitos arquivos dos mosteiros, vieram saindo a público 
e ao domínio de muitas mãos leigas as maravilhas dos doces conventuais. 
Roteiro Gastronómico de Portugal  
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Apêndice 7B2 Documento elaborado em aula para reflexão sobre o Registo do texto 
    Doçaria Conventual, onde estão patentes tarefas complementares rea- 

 lizadas ou agendadas. Documento-síntese elaboradopelos vários             
grupos de trabalho. 

 
 
 Delimitação do Campo – Levantamento de elementos identificadores: 
 
 
 
 
título (Doçaria Conventual) 
 
doces portugueses com nomes de Santos  
conventos ou mosteiros   
 
doçaria rica e por vezes complicada   
 
preparações gastronómicas   
 
segredos das composições e dos métodos 
de preparação  
receitas  
 
freiras/monjas  
ordens religiosas  
arquivos  
 

 
 
 

 
SÍNTESE      
POSSÍVEL      Informação histórico-gastronómica, explicativa do processo que,   

 ao  longo do tempo, permitiu a formação da “Doçaria 
Conventual” 

   em  Portugal.               
     SEM  
CONSENSO 
 
                           _______________________________________________ 

 
 
Delimitação do Modo 
 
 
Texto monologal, escrito, de carácter informativo,  
destinado a ser publicado numa página web (canal). 
Provavelmente com funções introdutórias 
 na economia da página, 

Tarefas Complementares 
 
Recolha e partilha de informação sobre 

 
a) Ordens religiosas em  
 Portugal 

 
b) Convento(s) / Mosteiros  em 

Portugal 
 
c) Léxico: foros 

mercês 
padroados 
Regras 
dotes 

Tarefas Complementares 

 
Visita da página web 
para confirmação dos 
aspectos funcionais do 
texto ligados ao Modo. 
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Delimitação de Relações  
 
A selecção das incidências textuais permitem  
concluir que:  

 
 O emissor assume um estatuto de autoridade 

 (científica)face ao potencial receptor. 
 
O papel discursivo do emissor restringe-se 
 a fornecer informação. 

 
 

 
 

Duas linhas de interpretação: 
 
    
 
 
A texto científico (história)   B   texto descomprometido,  
                                                                                         contagiado pelo canal (Internet) 
 
 
A       argumentos: 
 
        a) léxico técnico    foros 
      mercês  
                                       padroados 
      Regras 
 
        b) Informação precisa e datada 
                                      Extensão das ordens religiosas 
      em Portugal, 1834. 
 
        c) Texto cuidado 
     forte presença de adjectivos 
     dupla adjectivação (“garantiam subsistência abastada e forte”) 
     inversão da posição do adjectivo (“dotes de importantes rendas”) 
 
 
B   argumentos:   
 

a) procura de proximidade com o leitor, através de  
expressões próprias da oralidade 
 
  “È claro que sempre aconteciam…      (em “fugas de informação” 
    fugas de informação”                               e “mãos prendadas”, 
            presença de ironia) 
  “mãos prendadas das freiras…” 

 

Tarefas Complementares 

 
Informar-se sobre os 
conceitos de “Roteiro”,  
“Roteiro Gastronómico”, 
concluindo sobre as 
principais consequências 
quanto ao estatuto 
relativo dos 
participantes. 
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> Trabalho sobre a posição temática dos elementos em: 
 
 
    TEMA     REMA 
 

 
 
 
 
 
       
 
      
 

 
 
     TEMA      REMA 

  

  
 
 
 

 
             

 
 
 
   TEMA         REMA 
 
 
 
 
 
 
 

SÍNTESE:  
 

 
 
 

Guardados ciosamente os segredos das composições e dos métodos de preparação... 

Assim foram entrando nas tradições portuguesas os clássicos da doçaria sazonal   

os segredos das composições e dos 
métodos de preparação 

guardados ciosamente 

os clássicos da doçaria sazonal   (assim) foram entrando nas tradições portuguesas 

Apesar de o tópico do texto se a doçaria conventual, há uma tendência clara para 
evitar o seu emprego em posição temática.  
 
O privilégio desta posição é dado, sucessivamente, a elementos como: 
 • os conventos 

• acções expressas por sintagmas verbais ( ganhou renome na Europa ), 
sintagmas adverbiais (durante cerca de setecentos anos), oração 
subordinada ou atributos  (confrontadas com a necessidade imperiosa).  

  
 Os  principais agentes, as freiras, nunca ocupam, também, a posição temática.  

Ganhou renome na Europa a doçaria portuguesa 

a doçaria portuguesa ganhou renome na Europa 
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       Percepção dos elementos construtores do assunto 
 

 
                 Doçaria 
           Doces   
 700 anos  
      Ordens Religiosas   
        de    Conventos/Mosteiros 
              História    Freiras     
           Saber 

      Segredos 
 

 
� Trabalho sobre o valor aspectual 

 
 

Assim foram entrando nas tradições portuguesas os clássicos da doçaria 
sazonal... 
 
Durante cerca de setecentos anos, este saber foi-se acumulando e evoluindo com 
novos elementos  
 
...as notas manuscritas de muitos arquivos dos mosteiros vieram saindo a 
público...  

 
 
     Duração 
Ir + gerûndio 

Valor progressivo  ou por sucessão de etapas 
 
Nos nossos dias vão entrando novos hábitos culinários na  
cozinha portuguesa. 
 
As condições de vida nos conventos iam-se deteriorando 
a olhos vistos.   
 
       Vir + gerûndio 

 
Valor progressivo ou por sucessão de etapas em 

direcção ao momento ou lugar actual 
 
Os estudiosos vêm dedicando alguma atenção à doçaria  
tradicional. 
 
Essa editora vinha publicando regularmente livros de culinária. 
 

Tarefas Complementares 

 
Escrita/relatos orais de 
pequenas histórias em que 
 o aspecto durativo 
(progressivo  ou por 
sucessão de etapas – v.Ir + 
gerûndio) e ( progressivo em 
direcção ao momento ou 
lugar actual – v. Vir + 
gerûndio) 
têm emprego adequado. 
 
Pesquisa de expressões 
preposicionais ou adverbiais 
de valor temporal que 
localizam no tempo as 
acções descritas nos 
enunciados com valor 
aspectual. 
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Apêndice 7B3 “Um lugar onde nos sentimos bem” Crítica gastronómica sobre 
   restaurante.  

 
 
 
 

Um lugar onde nos sentimos bem  
 
 
Duarte Calvão  

 

 

 
 
Há restaurantes de que ouvimos falar durante anos, aos quais temos vontade de ir, 
e depois, por um motivo ou por outro, adiamos sempre a visita. Já há muito tempo 
que estava para ir a Os Arcos, que vi sempre descrito como uma casa clássica, com 
óptimos produtos do mar e com uma receita que me atraía, o peixe no pão ou no 
"capote", mas que temia que fosse apenas uma variante do peixe no sal, sem 
grande interesse culinário. 
 
Numa noite de domingo, com uns amigos, depois de examinarmos diversas 
hipóteses que se revelaram encerradas para descanso do pessoal, tive a boa ideia 
de propor este restaurante de Paço de Arcos, numa rua logo à saída da Marginal. 
Finalmente, tive apoio generalizado. 
 
Mal entrei pela porta, simpatizei com o ar antiquado e despretensioso da casa, das 
sólidas madeiras dos painéis e do mobiliário, do acolhimento profissional dos 
experientes empregados. Já à mesa, não consegui parar de comer torradas quentes 
com manteiga, junto com imperiais bem tiradas, enquanto esperava a entrada. 
 
Esta era constituída por uma sapateira recheada esplendidamente bem feita, sem 
excessos de molhos rosés, com os temperos todos no lugar, que a mesa partilhou 
com deleite e voracidade. Como não podia deixar de ser, a seguir lá veio o tão 
aguardado peixe no pão, uma dourada, cujo belo aspecto exterior foi 
competentemente destruído por um empregado que de forma exímia colocou nos 
pratos os pedaços já limpos de espinhas, mas com a crosta onde tinha cozinhado. 
 
Ora eu já sabia que a massa de pão era para se comer, mas foi surpreendente ver 
como ela estava deliciosamente impregnada com a gordura e os sabores do peixe. 
Quanto a este, ficou impecavelmente cozido, mantendo toda a sapidez, tão bom ou 
melhor do que quando é feito no sal. 
 
Uns tempos depois, voltei a Os Arcos só com a minha mulher, para um pacato 
almoço de domingo. Como já conhecíamos o peixe no pão, fomos por outros 
caminhos, embora eu não me tivesse importado nada de repetir a experiência. Mas, 
enfim, o dever profissional implica sacrifícios. 
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Outro prato que eu sabia típico da casa era o bife Wellington, que achei adequado 
ao classicismo do ambiente, mas não queria deixar de provar mais peixes, desde 
que exibissem mais cozinha do que a simples grelha. Assim, decidimos dividir uns 
linguadinhos fritos com açorda e depois o prato de carne. Um pedido que foi de 
imediato entendido e aceite, o que revela um saudável respeito pelos desejos dos 
clientes, o que já começa a ser raro. 
 
O peixe estava de novo muito bem feito e, apesar da anunciada pouca espessura, 
não apresentava nenhuma secura, antes exibindo o subtil sabor que torna 
inigualável o linguado em Portugal, enquanto noutros países ele é visto quase como 
cúmulo de sensaboria, só aceitável com muitos molhos e temperos. 
 
Já o bife foi o único prato que deixou a desejar, embora a culpa possa ter sido do 
pedido de divisão, já que vieram dois pratos, cada um com uma metade envolta na 
massa. A carne estava excessivamente cozida e até algo enjoativa, enquanto a 
massa se encontrava desigualmente cozida e pesada, o que se viria a confirmar ao 
longo da tarde. 
 
Da primeira vez, com sobremesa (um pudim que não me ficou na lembrança) e 
vinho (há alguns exemplares de tintos antigos a explorar), ficou em pouco mais de 
40 euros por pessoa. Da segunda, sem doces e só com imperiais, em 35 euros. 
Bons preços, portanto, já que o restaurante tem nível gastronómico e serviço 
competente. 
 
Concluindo, fiquei com vontade de voltar a Os Arcos, para provar outros peixes no 
pão, para ser bem tratado por um serviço que está ali para me ajudar a ter uma 
boa refeição, para me sentir confortável naquele ambiente comodamente fora de 
moda. Das duas vezes que fui lá, ao olhar em volta vi gente bem-disposta, alegre, 
muitos com um invejável ar de clientes antigos que conhecem os empregados pelo 
nome. 
 
No almoço domingueiro, fiquei ainda mais bem impressionado com as grandes 
mesas com três gerações de famílias, cada um com o seu pedido, cada um com a 
sua mania, os "bem passados", os "só com batatas", os peixes limpos para as 
crianças, as doses que "dão perfeitamente" para duas pessoas a quem a idade 
diminuiu o apetite. Nem todos os restaurantes têm que ser assim, mas é bom saber 
que ainda há alguns que o são. 
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Apêndice 7B4 Construção da identidade textual do avaliador e estratégias discursivas 
              presentes no texto “Um lugar onde nos sentimos bem” 

 
 

Um lugar onde nos sentimos bem 

 

Construção da identidade  

do avaliador ►  familiaridade vs. profissionalismo 

 

 Em contraste com a estratégia discursiva abaixo indicada,  

 

 

 

 

   

 

 

6º parágrafo “Mas, enfim, o dever profissional  

                      implica sacrifícios” 

 

  

  Estratégia discursiva 

               Relato Pessoal                   Crítica Gastronómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrativa de alguém que, aconselhado por 
amigos, vai visitar um restaurante tido como 
clássico, com um propósito principal – provar 
um dos pratos da ementa. 
 
 
“Numa noite de domingo com uns amigos…” 
 
“Uns tempos depois (…) com a minha mulher 
(…) pacato almoço de domingo” 
 
“Não consegui parar de comer torradas quentes 
com manteiga” 

Simulação de 
expectativas limitadas, 
apesar do interesse. 
 
 
 
 
Simulação de um clima 
de familiaridade e 
naturalidade, em 
contraste com o 
profissionalismo 

O escrevente 
sente 
necessidade 
de referir a 
sua identidade 
enquanto 
profissional 
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Em consequência da estratégia escolhida, frequentes expressões de referência 

temporal ocupam a posição temática: 

• “Já há muito tempo que estava para ir a…” 

• “numa noite de domingo, com uns amigos…” 

• “Finalmente, tive apoio generalizado” 

• “Mal entrei pela porta, …” 

• “Já à mesa…” 

• “a seguir veio o tão aguardado peixe no pão” 

• “Uns tempos depois, voltei a Os Arcos…” 

• “Da primeira vez, com sobremesa…” 

• “Da segunda…” 

• “Das duas vezes que fui lá…” 

• “No almoço domingueiro…” 

 

      ___________________________________________________ 

…um lugar onde nos sentimos bem 

 

ambiente clássico 

    “ar antiquado e despretensioso”                      “grandes mesas com três gerações de famílias” 
      “ambiente comodamente fora de moda” 
 
atendimento                                                                      “sem excessos de molhos roses” 

       “saudável respeito…      casa clássica 
 
prato típico da casa 
      “bife Wellington que achei adequado ao                               “invejável ar de clientes antigos” 
       classicismo do ambiente…” 
 
 

                                                                   Domingo com a família 
  

___________________________________________________ 
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Apêndice 7B5 Estudo da avaliatividade no texto “Um lugar onde nos sentimos bem” 
 

 

 Elementos avaliados: 

• o ambiente geral 

• o atendimento (empregados) 

• os pratos servidos (uma entrada, 2 pratos de peixe, 1 

de carne) 

• o preço final 

 

                (como considerar a omissão de opiniões quanto aos vinhos e 

sobremesas?) 

 

 De acordo com a análise feita ao texto, a ATITUDE está fortemente presente: 

 

O AFECTO  está ligado  ao desejo   de experimentar pela primeira vez aquele restaurante 

              de experimentar um determinado prato 

              de voltar ao restaurante, após as duas experiências 

 

     ao receio     de que a comida não corresponda à expectativa 

 

   à simpatia     pelos detalhes do mobiliário e decoração 

                                                         pelo serviço, “pessoal que está ali para ajudar”, 

que dá conselhos sobre como poupar 

algum dinheiro 

pelos clientes (pelo restaurante, indirectamente)   

que têm o ar de conhecer os empregados pelo 

nome 

            à  companhia (a mulher) 

 

              à adesão à ideia de repetir a experiência culinária 
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O JULGAMENTO está ligado     à ideia            (boa, de propor aquele restaurante) 

                                      ao comportamento   (dos empregados) 

       à capacidade            (profissional de um dos empregados) 

         à pacatez  (dos Domingos, ao almoço) 

     ao classicismo           (adequado, do ambiente) 

      à qualidade     (de uma preparação elaborada, mais do 
       que uma simples grelha) 
 
       ao respeito               (saudável, pelos clientes) 
 
   ao respeito (falta de)   (próprio dos nossos dias) 
 
   à (in)capacidade (para apreciar um bom linguado, em outros 
      países) 
 

     à culpa  (possível, justificação para um menor 
desempenho) 

 
    ao valor (preço em relação ao serviço prestado) 

    
 
     ao estatuto                (do ambiente, comodamente fora de moda) 
 

ao estatuto (dos clientes; grau de familiaridade e de 
representação social) 

 
 
 
1Num género em que seria de esperar um texto fortemente avaliativo, com predomínio 

de apreciações, os julgamentos e os recursos do afecto estão em maioria, o que não 

significa que os requisitos mínimos do género não tenham sido cumpridos. 

 

A construção da identidade textual (familiaridade vs. profissionalismo) ensaiada por 

Duarte Galvão não deixa de revelar uma terceira dimensão identitária 

(conservadorismo) social e estético. 

 

Um género (descritivo e, por vezes promocional), organiza-se, textualmente, em torno 

de uma narrativa.  
                                                 
1 Súmula de linhas interpretativas dos alunos, aqui, sintetizadas pelo professor, por se ter extraviado o 
documento-sintese original. 
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Apêndice 7B7  Fixação das particularidades de Registo do texto “#39 – Doçaria” 
                          acompanhado de tarefas complementares 
 
  Delimitação do Campo 
  
 Hoje 

O último dia de mais um ano   pedaços do céu 
 escolhi falar hoje o que me leva a ...  papos de anjo 
 doçaria tradicional portuguesa   toucinhos do céu 
 manjar real      barrigas de freira 
 açúcar (da Índia)     orelhas de abade 
 ovos       trouxas de ovos 
 amêndoa      ovos moles 
        fios de ovos 
 a nossa mesa      pão de ló 
 a doçaria  queijadas de Sintra 
    morgado de figo do Algarve 
    aletria de ovos do Minho 
    bolo de mel da Madeira 
    tijeladas de Abrantes 
    sopa dourada deTrás-os-Montes 
   filhoses 
   arroz doce 
   rabanadas 
Não deveríamos, todos, cumprir a obrigação de perseguir os 
 “nossos sonhos”? 
Não desistas de um sonho: se não houver numa pastelaria vai a  
outra. 
 
   
 
SÍNTESE:  

As referências temporais bem explícitas não só situam o  
texto numa data precisa como, esta, segundo o emissor, 
 é a razão de ser do próprio texto.   
Texto de opinião recorrendo ao tópico da doçaria 
 tradicional portuguesa para usar de persuasão junto do  
emissor exortando-o a uma atitude activa.  
Aparentemente, abundam mensagens pouco claras  
sobre o presente e futuro político do país. 
O texto assume uma visão própria dos portugueses e da 

 sua história 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarefas Complementares 
 
Conhecimento  do Canal 
utilizado: 
Informar-se sobre o tipo de 
publicação – “Diário 
Económico” em: 
·www.diario.económico.co
m 
 ·Inquérito de rua. 
 
Informar-se sobre o 
“momento” – 
depressão económica, 
pessimismo social, crise 
política e conflitualidade 
pré-elitoral. 
 
Pesquisar, no texto, três 
razões para o duplo 
estatuto assumido pelo 
emissor no texto. 
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Delimitação de Relações: 
 
 
Escolhi falar hoje...                   a nossa doçaria   
O que me leva a ...                    as nossas freiras 
                       ...da nossa história 
             acabámos por espalhar pelo mundo 
             tínhamos 
            demos-lhe 
            dominámos 
                    ...e de que tanto o nosso país precisa 
 
 
 
SÍNTESE: 
 
 Emissor identificado pelo nome, profissão e função. 
 Torna público dois endereços electrónicos: 

1º  Relacionado com a coluna de opinião (abertura para uma discussão sobre o            
      assunto, de forma mais directa, com o autor). 

2º De carácter pessoal (abertura para uma comunicação mais personalizada com       
      receptor/leitor). 
 
 Identifica-se sem hesitações com o colectivo histórico a que pertence 
 
 
Delimitação do Modo 
 
 
  Artigo de opinião publicado na imprensa escrita diária “Diário Económico” 
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Apêndice 7B8  Estudo da transitividade e construção da identidade textual do opinante 
 
 
 
 Referências a “Doçaria Conventual” (assunto central, anunciado pelo emissor) 
expressas através de processos relacionais: 
 
 ... daquela que constitui um das mais preciosas “national equities”.  
              a doçaria conventual foi a mais rica da Europa.  

 ...são claros exemplos desta alquimia.  
 o pão de Ló ... constitui um dos expoentes máximos desta nossa arte.  

 a nossa doçaria é preciosa e apreciada por todo o lado.  
 ... constitui um complemento gastronómico.  
 ...é seguramente uma aposta que não podemos perder.  
  
 

Nós, o colectivo português (assunto metaforicamente assumido), é 
maioritariamente expresso através de processos materiais: 

 
 
 (as nossas freiras) ... combinaram o ouro branco da Índia.  
      ... engomaram os hábitos.  
      ...trazendo à Terra verdadeiros pedaços do céu.  
    ...construindo aquele que é o lado mais doce da nossa história.  
   

(Nós)  acasalámos o açúcar e os ovos como ninguém.  
   dominámos-lhe o ponto.  
   demos-lhe a alma 
   
 
 processos possessivos 
 
   tínhamos o açúcar da Índia.  
   tivemos a sensibilidade, a ousadia e o toque.  
  
 
 
SÍNTESE: 
 
          por todo o lado 
Comparações:         NÓS    o OUTRO a Europa 
contraponto         o Mundo 
auto-contemplativo  ... (doçaria ) única no mundo 
    ...foi a mais rica da Europa 
    é preciosa e apreciada por todo o lado... 
    um dos segredos mais bem escondidos da Europa 
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Construção da identidade textual do opinante: 
 
 
 
 
                    Participantes 
  
      
 
 
     
           Autor                Leitor 
                           (emissor)             (receptor) 
 
 
 
             Eu    Eu 
       ( 1ª pess. Sing.)        (português) 
 
Escolhi falar hoje...           a nossa doçaria   
O que me leva a ...           as nossas freiras 
              ...da nossa história 
    acabámos por espalhar pelo mundo 
    tínhamos 
    demos-lhe 
   dominámos 
     ...e de que tanto o nosso país precisa 
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Apêndice 7B9  “Entre véus e espadas” – construção científica de texto histórico     
disponibilizado em página Web. 

Medieval 
Entre véus e espadas 

Na sociedade machista da Idade Média, rainhas subverteram a ordem ao acompanhar seus 
exércitos em grandes campanhas bélicas.  
 
Por Luciana de Campos *  
 
A imagem da rainha guerreira que discute em pé de igualdade com seu esposo e rei está exposta 
em um filme de 1968, estrelado por Katherine Hepburn e Peter O’ toole. Eles representam 
respectivamente Leonor d’Aquitânia , rainha da França e posteriormente da Inglaterra, e, ele, o 
rei Henrique II Plantageneta. Essa mesma produção, O leão no inverno, contou com uma 
refilmagem mais drmatizada em 2003, feita para a televisão e estrelada por Gleen Close e 
Patrick Stewart. O que nos chama a atenção logo nas primeiras cenas da nova versão é a 
imagem da rainha montada em um cavalo, portando equipamentos bélicos como uma pesada 
armadura usada em combate, numa época em que as mulheres geralmente permaneciam 
confinadas nos castelos, conventos ou campos.  
Essa representação parece estranha para os tempos atuais, mais ela foi mais comum do que 
imaginamos.  
As duas versões, a cinematográfica e a televisiva, mostram a vida da rainha Leonor d’Aquitânia, 
que nasceu e governou uma das regiões mais ricas e prósperas da França no século 12. essa 
mulher, que foi dada em casamento aos 15 anos ao jovem Luís (que timha 17 e, mais tarde, seria 
o rei da França Luís VII), desfiou seu esposo quando, no natal de 1150, decidiu tomar as armas 
e partir com o exército de cavaleiros franceses rumo a 2a. Cruzada. Junto às tropas, Leonor não 
deixou de lado nenhum dos confortos da corte. As pesadas carroças, que deveriam transportar 
apenas armas e víveres, tanto para os soldados como para os animais, transportavam também 
louças, artigos de toucador e tudo o que as rainhas e damas da corte julgavam necessário para 
lutar em Jerusalém contra os mouros.  
 
Rei neurótico, rainha nervosa.  
 
Em pleno século 12, as mulheres – principalmente as aristocratas – estavam deixando o conforto 
e a segurança dos castelos para se aventurarem na mais masculina das atividades medievais: a 
guerra. Segundo relatos da época, tanto as carroças carregando artigos femininos quanto a 
presença das mulheres na marcha militar causavam espanto e indignação. Segundo os padrões 
sociais de então, elas estavam condicionadas a parir, orar e trabalhar. Qualquer outra atividade 
que fugisse dessa tríade não era bem vista.  
Mas, apesar da relutância de seu esposo Luís VII, Leonor partiu para a Terra Santa. Mesmo com 
todo o preparo e a benção do papa, a cruzada não obteve o sucesso pretendido e, no retorno para 
a França, o casal real fez uma pequena parada em Roma para anular o casamento. Assim 
ocorreu, em 21 de março de 1152, pelo sínodo de Beaugengy. O rei ascético e a rainha 
temperamental, cujo espírito guerreiro era insubmisso, não podiam mais permanecer juntos.  
Passadas seis semanas do divórcio, Leonor casou-se com Henrique II Plantageneta, rei da 
Inglaterra. Ela se aproveitou do fato de ser mãe de oito filhos e os insurgiu contra o pai, numa 
revolta de 1173. Novamente, a rainha tomou as armas para assegurar a herança de seus filhos.  
O caso da rainha Leonor – que ficou conhecida como uma das mulheres mais belas, inteligentes, 
ricas e poderosas da Idade Média – não foi isolado. Muitas outras rainhas não tiveram seus 
feitos de guerra popularizados como os da governante francesa. Entre elas podemos citar Isabel 
de Jerusalém, que foi rainha dessa cidade no século 13 e mãe de outras duas mulheres rainhas e 
também guerreiras: Sibila e Melisenda de Lusignan. A exemplo de Leonor, tomaram as armas e 
defenderam suas terras e posses contrariando assim os modelos medievais de comportamento 
feminino.  
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Obediência e servidão  
 
A mulher medieval não possuía garantias legais nem pelo direito civil, nem pelo direito 
canônico, que as entendiam como um sujeito incapaz de tomar qualquer decisão no campo 
político ou social. A mulher devia dedicar-se aos afazeres da casa, à criação dos filhos e à 
oração. As penalidades para as mulheres que cometessem algum crime eram diferentes das 
aplicadas aos homens. A quem alugasse casa à mulheres solteiras fora dos bairros autorizados 
caberia a pena de exílio. O homem que dormisse com uma mulher virgem ou com uma viúva 
honesta com menos de 25 anos, e não casasse com ela, era condenado a “pagar-lhe casamento”. 
Caso não tivesse bens para tanto, seria açoitado pela vila onde residia. O adultério era punido, se 
não houvesse perdão do marido, com execução capital dos dois culpados. No entanto, se o 
adúltero fosse de maior condição social do que o marido, a sentença não seria executada sem a 
confirmação do rei.  
Devendo obediência, servidão e reverência ao homem, as mulheres estavam sempre confinadas 
em casa onde, em meio as tarefas de fiar, tecer e bordar, entretinham-se em ouvir as narrativas 
que as transportavam para lugares distantes – e sempre as ensinavam que não era permitido 
voltarem-se contra a servidão. Inferiorizadas na esfera familiar e também na religiosa, as 
mulheres encontravam na literatura um meio de extravasar seus sentimentos de rebeldia contra a 
tirania imposta pelos homens. Somente nas linhas cantadas pelos trovadores as mulheres 
estavam representadas e, sutilmente, conseguiam expor seus sentimentos.  
As mulheres guerreiras e as personagens míticas também foram protagonistas de muitas 
narrativas e essas, mesmo sendo descritas por homens, conservavam traços da sua força contra a 
vassalagem. Aquelas imagens associadas ao mal e aos malefícios ocasionados pela mulher e 
também pelo convívio com elas, impregnaram boa parte de literatura medieval. Representando a 
mulher em constante situação de submissão, a literatura mostrava que era preciso exercer sobre 
ela um controle rígido e, dessa maneira, representá-la como a única culpada pelos males do 
mundo.  
A distinção entre homens e mulheres na Idade Média pode ser definida assim: os homens 
sempre estiveram associados à força, virilidade, potência e sabedoria, enquanto as mulheres 
eram frágeis e estúpidas. Tudo o que se referia ao universo feminino era algo descartável, 
necessário somente para a perpetuação da espécie. E foi esse o pensamento responsável por 
permitir que a mulher não tivesse obtido nenhum espaço em praticamente toda a Idade Média, 
com a construção de uma imagem sempre negativa.  
Algumas rainhas, mesmo ocupando alta posição social e dedicando-se aos afazeres 
exclusivamente femininos, conseguiram interferir em muitas questões de Estado que eram 
pertinentes aos homens. Aquela influência, apesar de ter causado transtornos e 
constrangimentos em uma sociedade machista, indicou que o sexo feminino também detinha 
grande poder de decisão e que poderia fazer valer a sua vontade, mesmo nos momentos de 
maior adversidade. Mulheres guerreiras, rainhas, damas ou simplesmente anônimas ceifeiras de 
trigo, todas elas contribuíram para a realização das Cruzadas e de muitas outras batalhas.  
Apesar de todas as restrições sociais, políticas e religiosas da Idade Média, conseguiram 
assegurar seu espaço na história mostrando a importância nem dos mais complicados embates 
sociais do ocidente: a guerra.  
 
Luciana de Campos é mestre em História  
 
Texto publicado originalmente na Revista Desvendando a História, ano 2, número 9, 
reproduzido pelo HISTORIANET com autorização da Escala Educacional. 
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Apêndice 7B10   “Açorda alentejana” -  opinião gastronómica construída a partir de 
uma base de conhecimento técnico.  

 

A açorda alentejana 
 
Maria de Lourdes Modesto 
Creio que não há nada mais fácil de politizar do que a alimentação. Vem esta reflexão a 
propósito de uma pergunta que um jornalista me fez acerca da história da açorda à 
alentejana. Alguém lhe terá dito que o emblemático prato seria fruto das necessidades 
que os trabalhadores passaram no anterior regime. 
 
Esta sugestão mostra até que ponto a alimentação esteve longe do estatuto cultural de 
que hoje aufere. Comia-se para saciar a fome e manter a vida, com total indiferença e 
ignorância do porquê da recorrência "daquilo" naquele sítio. Usava-se a boca, mas não a 
inteligência, como os animais. 
 
Dizemos frequentemente, porque alguém, com ou sem autoridade, mas com voz, disse 
que a nossa cozinha corresponde ao conceito de "dieta mediterrânica". A afirmação é 
repetida vezes sem conta, sem um mínimo de curiosidade para se saber a que propósito. 
Raramente é questionado porque fazemos parte do grupo de países que a praticam e 
cujas cozinhas, hoje, nos parecem tão diferentes da nossa e entre elas: Sul da França, 
Itália, Grécia, Espanha. Simplifica-se com o uso por todas elas do azeite, do pão e do 
vinho. E não se vai mais longe. Eu ouso acrescentar que é o pormenor que as diferencia. 
O essencial é comum. 
 
'Ajo blanco' e 'l'aigo boulido' 
 
Tomando a açorda alentejana como parâmetro: não usarão também as sopas de ajo 

blanco (ou castelhana) espanholas e o l'aigo boulido francês, o pão, o azeite, o alho e a 
água? Estas sopas têm ainda tão poucas diferenças no modo de fazer, que dir-se-iam 
gémeas. 
 
Dão-lhes individualidade apenas os aromas: nós usamos o coentro e o poejo para 
aromatizar a açorda; os franceses, que até há pouco abominavam o coentro, usam o 
louro e a salva, e os espanhóis, no lugar de qualquer erva, põem o colorau.  
 
Em todas o engenhoso espírito de economia é manifestamente idêntico: acompanham-se 
de um ovo por pessoa, mas quando a bolsa não dá para mais, qualquer delas aceita um 
ovo desfeito no caldo para passar a dar para dois ou para quatro.  
 
Sopas de sempre 
 
São sopas que em todos estes países, ditos mediterrânicos, alimentaram trabalhadores 
braçais no campo, mas também, em casa, a família. São de sempre, não passam de 
moda, não se lhes conhece a história porque são de invenção colectiva e é isso que faz a 
sua grande história, tão velha, que se perdeu na memória dos tempos. 
 
Fazem irremediavelmente parte da nossa história comum a justificar a partilha do 
conceito de "dieta mediterrânica". 
Creio ser esta a verdadeira história da açorda à alentejana. 
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Apêndice 7B11   Texto-tipo original da UD – Bolo Joana do Convento de Santa Clara  

     De Évora. 
 
 
 
 

 
Bolo Joana  

do Convento de Santa Clara de Évora 
Felicia Sampaio 

Editora Culinária do Roteiro Gastronómico de Portugal 
Ingredientes:  

• 500 grs. de açúcar  
• 500 grs. de miolo de amêndoas peladas e raladas  
• 12 ovos inteiros  
• 250 grs. de farinha de trigo  
• 250 grs. de doce de gila  
• raspa da casca de 1 limão  
• 1 colher de café de canela em pó  

Cobertura 

• 2 claras de ovo  
• 250 grs. de açúcar em pó  
• 2 colheres de sopa de água  
• pingos de limão  

Confecção: 
Batem-se muito bem os ovos com o açúcar e, em estando o preparado bem 
grosso, junta-se-lhe a amêndoa ralada, a raspa da casca de limão e a canela. 
Torna-se a bater muito bem, até ligar e engrossar. 
Quando for para o forno, junta-se o doce e a farinha. 
vai ao forno, em forma redonda e de bordos baixos, bem untada com banha. 
Leva 1 hora a cozer em forno regular. 
Deixe arrefecer um pouco. 
Desenforme e barre todo o bolo com a cobertura. 
 
Cobertura: Batem-se muito bem os ingredientes, com um garfo, deitando de vez 
em quando uma pinga de água e uns pingos de limão. 
Vê-se se está na consistência devida, quando ficar pegado à colher como as claras 
batidas em castelo firme 
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Apêndice 7B12   Particularidades do Registo e construção genológica do texto-tipo 
 
 

  Delimitação do Campo 
   
 Texto construído para dar instruções sobre o modo de preparação de 

alimentos (receita). 
 É marcado pela intemporalidade. 
 
  açúcar    canela   forma redonda 

farinha de trigo 
  doce de gila 
  claras de ovo 
 
Delimitação de Relações  
  
O emissor, de acordo com as restrições do género, opta por duas formas directivas: 

 
· A – modalizada  pela impessoalidade, sugerindo a inclusão 

         do próprio emissor entre o alvo damensagem.  
· B - mais directa, com recurso ao imperativo, consubstanciando 

      uma ordem. 
  

       A    B 
 batem-se   deixe arrefecer 
 junta-se-lhe   desinforme 
 torna-se a bater 
 vê-se 
 
A identidade textual do autor é de poder face ao receptor  
(domínio do conhecimento).  
 
 Delimitação do Modo: 
 
 Texto marcado pela intemporalidade e independência  
do canal que o veicula, constituindo um género muito estável. 
Texto directivo e instrucional. 
 Predomínio de processos materiais 
 
 
 CONSTRUÇÃO DO GÉNERO 
 
Ingredientes e respectivas quantidades Listagem 
Procedimentos Narrativa 
 
Instruções fornecidas através de formas verbais imperativas 
            impessoais (modalizadas) 
            infinitivas 
 
 

Tarefas 

complementares 

 
Levantamento, 
partindo de 
experiências anteriores 
de aprendizagem, dos 
modos e tempos 
verbais adequados a 
dar instruções,   no 
interior 
 do Campo do texto 
em estudo. 
 
 
Comparação com os 
procedimentos em 
outros textos 
instrucionais variando 
o Campo em que 
ocorrem. 
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Apêndice 7B13 Tarefas sugeridas para realização em aula ou em tempo extra-lectivo 

  no cumprimento da “Construção Independente”, etapa do ciclo de         
aprendizagem. 

 
 

TAREFAS 

 
 

Pesquisa Realização 

 
I – Recolha de informação através de : 
      · www.Évora.pt 
      · Rótulo de vinho Cartuxa 
      · Contacto telefónico ou outro com o 
         Convento da Cartuxa 

Texto promocional escrito, sobre este 
exemplo de “vinho conventual em 
Portugal” – o Cartuxa. 
Narrativa histórica destinada um público 
não especialista.  

II – Trabalho de Campo: 
  Recolha de informação sobre doces             

conventuais em restaurantes de Lisboa, 
Bairro ou Região.  

Texto informativo sobre a presença da 
“doçaria conventual” nos cardápios actuais 
de Lisboa/Bairro ou Região. 

III -  
 

(Re)escrita do texto que foi proposto para 
análise na aula mantendo o conteúdo 
informativo, mas conferindo posições 
temáticas distintas das utilizadas naquele, 
designadamente, fazendo-as ser ocupadas 
pelos seguintes elementos: doces, doçaria 
conventual, filhas da nobreza mais ricas, 
freiras. 
 
Comparação com o texto original e registo 
das conclusões (trabalho realizado por um 
elemento/grupo alheio à realização da 
tarefa anterior). 
 

IV – 
 Trabalho de Campo: 
 Prova de doces tradicionais em              
restaurantes de Lisboa/Bairro ou Região. 
 
Pesquisa lexical que permita racionalizar o 
Tratamento da informação olfato-gustativa 
e visual. 

 
 
 
Texto informativo e /ou promocional 
relatando as incidências do Trabalho de 
Campo 
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Capítulo 8 
 
 
 
 
Índices de aproveitamento e de satisfação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1. Índices de aproveitamento 
 
  
 O apuramento dos índices de aproveitamento, em si, não constitui factor 

determinante para avaliação da aplicabilidade da abordagem e da experiência levada a 

cabo no contexto desta dissertação; no entanto, havendo a possibilidade de, no final de 

uma experiência de ensino/aprendizagem, poder completar a própria avaliação, através 

do acesso a dados de uma avaliação externa aos Cursos, decidi utilizá-la, tanto mais que 

esta avaliação externa, realizada no CAPLE, está amplamente sintonizada com os 

objectivos curriculares e institucionais dos Cursos do DLCP.  

 Dos cento e doze (112) alunos inscritos inicialmente nas turmas que foram 

objecto de monitorização, apenas sessenta e quatro (64) são tidos em conta para o 

apuramento dos índices de aproveitamento globais. Um cálculo sustentado deste índice 
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exige que os alunos tenham sido submetidos a todas as provas de avaliação interna (os 

meus dados) e de avaliação externa (dados do CAPLE), o que restringiu o leque de 

observações, devido à forte possibilidade de intervenção de factores como mudanças de 

turma, desistências, ausência de uma das provas de avaliação, designadamente a que 

habilita os alunos ao DIPLE
2, que é facultativa.  

 No caso da avaliação interna, as provas constam de um teste de diagnóstico 

(naturalmente, situado no início das actividades lectivas), um teste intermédio e dos dois 

últimos testes (realizados, em regra, no último mês do respectivo curso). Para tornar o 

cotejo dos dados mais legítimo, apurou-se, para efeitos do cálculo dos índices deste 

estudo, uma média dos dois últimos testes por cada componente, que serve de referência 

comparativa com os dados apurados no CAPLE. Na avaliação interna, para além das 

cinco componentes consideradas no exame (DIPLE) são contemplados outros parâmetros 

(cf. construção genológica, densidade lexical, metáfora gramatical) que, naturalmente, 

não podem ser apreciadas para efeitos comparativos. 

 Os resultados globais dos alunos sujeitos à ABG foram, de uma maneira geral, 

positivos e, apesar de algumas discrepâncias substanciais relativamente a alguns alunos, 

                                                 
2 Como já foi referido (cf., Introdução, nota de rodapé nº 10), o Sistema de Avaliação e Certificação de 
Português Língua Estrangeira considera cinco níveis de PLE correspondendo aos seguintes certificados e 
diplomas de Português - língua estrangeira: CIPLE - Certificado Inicial de Português - língua estrangeira, 
DEPLE - Diploma Elementar de Português - língua estrangeira, DIPLE - Diploma Intermédio de 
Português - língua estrangeira, DAPLE - Diploma Avançado de Português - língua estrangeira, DUPLE - 
Diploma Universitário de Português - língua estrangeira. O DIPLE corresponde ao nível B2 do Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas, do Conselho da Europa. “Este nível confere ao 
utilizador um grau de independência que lhe permite interagir num conjunto variado de situações de 
comunicação. O utilizador desenvolveu mecanismos linguístico-comunicativos, nomeadamente de 
reconhecimento e uso das principais estruturas léxico-sintáticas e sintáctico-semânticas da língua, que lhe 
permitem ter uma maior flexibilidade e capacidade para usar a língua em situações menos previsíveis; o 
utilizador é capaz de recorrer a estratégias de comunicação e possui uma maior consciência de registos 
(formal/informal) e convenções sociais, o que lhe permite desenvolver mecanismos de adequação 
sociocultural, alargando, consequentemente, a sua competência comunicativa. 
          O utilizador é capaz de reconhecer e começar a usar idiomatismos mais comuns, desde que o 
núcleo seja conhecido. A compreensão de textos orais e escritos vai além da mera compreensão de 
informação factual, sendo capaz de distinguir elementos principais de secundários. Os utilizadores são 
capazes de produzir textos de vários tipos.” In, descrição do Nível, disponível no sítio do CAPLE  
(http://www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple/index.htm). 
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quando apreciados tendo em conta o universo dos Cursos, as diferenças entre os dados 

da avaliação interna e os do DIPLE são pouco significativas em quase todas as 

componentes, como pode ser visualizado no Gráfico 10.  

 Os dados relativos à Competência Estrutural são aqueles que apresentam maior 

homogeneidade, tendo em conta as duas avaliações: 60%, na avaliação interna; 58, 7% 

na avaliação externa. Em ambas as situações, o cotejo é positivo. É preciso notar que se 

trata de provas realizadas em condições completamente diferentes; as da avaliação 

interna, realizadas no ambiente da aula, com a presença do professor habitual e 

emergindo do trabalho que é realizado no grupo. Na avaliação externa, sendo 

importante para alguns alunos a obtenção de um diploma, há um acumular de factores 

que os participantes não controlam totalmente. Para além do mais, os critérios e 

parâmetros usados em ambas as provas não são, rigorosamente, os mesmos, até porque 

não há aferição comum dos instrumentos avaliativos. Em todo o caso, as semelhanças 

globais dos dados confirmam alguma identidade quanto aos objectivos e conteúdos 

programáticos. 

 Os alunos obtiveram, sistematicamente, avaliações mais positivas na avaliação 

interna do que no exame do DIPLE em três da componentes: Compreensão da Leitura, 

Compreensão Oral e Expressão escrita. A diferença não é muito significativa, atingindo 

um máximo de três pontos percentuais (Compreensão da Leitura) e de 2, 73% 

(Compreensão Oral). Na Expressão Escrita, a diferença é apenas de 1, 74%, sendo, 

também a componente que, a par da Competência Estrutural, obtém um menor índice de 

sucesso. 
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            Gráfico10.  Índices globais de aproveitamento tendo em conta as cinco componentes 
 
 
                                       
 Não posso, objectivamente, fazer um comentário definitivo aos números 

apurados para a Competência Estrutural. Foi minha opção não fazer comparações com 

os resultados dos exames dos alunos que não frequentaram turmas sujeitas a 

monitorização; porém, considero muito significativos os resultados apurados para esta 

competência, quando comparada com os das restantes, na medida em que são os índices 

mais baixos apurados, nos dois tipos de avaliação. Em outras circunstâncias, é 

expectável que a Competência Estrutural ande a par das restantes e, até, em muitos 

alunos, ultrapasse outras componentes, designadamente, a Expressão Oral e Expressão 

Escrita. Interpreto estes dados, dada a constância das duas avaliações, como um 

indicador correlacionável com o tipo de trabalho que é realizado em ambiente ABG, em 

que a gramática, sendo explícita, não é propriamente trabalhada de forma isolada para 

atingir ganhos mensuráveis na capacidade de realização de “exercícios” afastados do 

cumprimento de propósitos sócio-comunicativos.  

 Há uma regularidade avaliativa para as componentes ditas passivas, a 

Compreensão da leitura e a Compreensão Oral, para além da já referida Competência 

Estrutural, embora também se possam considerar regulares os resultados obtidos na 

Expressão Escrita. Contrastando com este quadro, a última das competências fornece, 

não só os valores mais altos de todas as componentes, como também os valores mais 
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díspares entre a avaliação interna e a externa. Na avaliação interna, as percentagens são 

comparáveis às da Compreensão Oral e Compreensão da Leitura, o que é 

compreensível; porém, quanto à avaliação externa, realizada por um avaliador que 

desconhece o aluno, seria expectável que houvesse uma maior penalização da Expressão 

Oral. Dir-se-ia que, estando os alunos em imersão, esta é a componente mais susceptível 

de ser desenvolvida; porém, dados empíricos apontam para que, neste contexto, esta 

será a componente que serve de locomotiva às restantes, mas nunca ao ponto de 

desequilibrar a proficiência de forma tão notória.  

 Registo que esta é a única competência em que a avaliação em sede de DIPLE é 

superior à da avaliação interna, obtendo, também naquela avaliação os resultados 

absolutos de maior valia (73, 23%). 

 Na avaliação interna, foram escrutinados outros elementos que pretendia, numa 

primeira fase, considerar para efeitos desta avaliação global que estou a compilar. Esses 

elementos prendiam-se com o número de orações constantes nos testes finais, 

necessariamente, no exercício de composição escrita, o número de metáforas 

gramaticais empregues nesses textos e, a sua densidade lexical média. Dois destes 

indicadores referem-se a conceitos originários da gramática sistémico-funcional e 

serviram de indicadores, durante largo tempo da monitorização, para medição da 

evolução individual de cada aluno. Numa fase posterior, apenas os alunos orientais 

foram considerados neste cálculo. Tendo conservado os documentos de avaliação, 

apresento no Quadro 11, apenas para efeitos estatísticos, os dados apurados nos testes 

diagnóstico, intermédio e dois testes finais. 
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Diagnóstico 

 

Teste 

intermédio 

 

Média 

dos dois 

testes 

finais 

 

Número de 

orações 

 

33 

 

54 

 

61 

 

Densidade 

lexical 

 

Número de itens    

lexicais 

 

2, 09 

 

69 

 

2, 35 

 

127 

 

3, 16 

 

193 

 

Metáfora 

gramatical 

 

Média (por 

orações) 

 

 

2 

 

 

0,06 

 

17 

 

 

0,31 

 

39 

 

 

0,63 

 
 

Quadro 11. Evolução dos alunos tendo em conta a densidade lexical,  
                                          o recurso à metáfora  gramatical e sua produção escrita 

 
 

 Não pretendo ignorar a relação íntima entre a densidade lexical e o uso de metáforas 

gramaticais com o género a que o texto pertence. Veel & Coffin (1996) reportando-se, apenas a 

géneros históricos (cf. relato autobiográfico e histórico, narrativa histórica e exposição 

avaliativa), demonstram esta co-relação, apurando valores verdadeiramente contrastantes em 

estudo que não se debruça, como aqui, na produção dos alunos, mas em textos usados nas aulas 

de história do ensino secundário (e.g. 2, 46 de densidade lexical em recontos autobiográficos, 

7,30 em exposição avaliativa; 0,06 e 1,57 no uso da metáfora gramatical, respectivamente, nos 

mesmos textos). 

Esta correlação, no limite, negaria o proveito da realização do cotejo com base 

na densidade lexical e na metáfora gramatical, uma vez que os dados dizem respeito a 

textos que não são rigorosamente do mesmo género; porém, se forem realizados alguns 

procedimentos cautelares (não é difícil, porque as alternativas genológicas para a 

avaliação da expressão escrita não são tão variadas, neste tipo de avaliação) é possível 
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atenuar o efeito indesejado. Em todo o caso, foi identificado um progressivo incremento 

da densidade lexical nos textos escritos dos alunos orientais, o que não significará, 

apenas, uma maior riqueza vocabular e uma melhor fluência, mas, de acordo com 

Halliday (1985b), um maior domínio da “gramática da escrita” e a manifestação de uma 

maior maturidade na expressão escrita.  

 O interesse original, que continuo a considerar válido, é o de considerar a 

possibilidade de introduzir novos elementos no conceito de avaliação vigente e 

contribuir para a discussão dos melhores processos de aferição da proficiência em 

língua. Se é provável que haja uma tendência para que a avaliação interna esteja mais 

próxima do dia-a-dia lectivo, com tudo o que esse facto implica, não deixa de ser menos 

provável que a incorporação de critérios próprios de um ensino ABG traria uma melhor e 

mais acurada aferição de conhecimentos. Nessa eventualidade, e, tendo em conta a 

realidade aqui avaliada para o conjunto global dos Cursos, é de supor que os resultados 

obtidos na avaliação externa, seriam ainda mais favoráveis. 

 

 

1. 1. Participantes com uma língua asiática como língua materna 

 

 Tendo em vista as ocorrências ao longo do período da monitorização, 

designadamente a individualização do comportamento de aprendizagem dos 

participantes orientais, foram calculados os índices de aproveitamento dos alunos 

orientais (Gráfico 11). Alguns destes alunos (percentagem superior à das obtidas para as 

restantes origens geo-linguísticas) não conseguiram aproveitamento suficiente, pelo que 

os índices de aproveitamento são substancialmente inferiores aos apurados para o 

universo dos participantes. Alguns alunos, ainda, seguindo ou não o conselho do 
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professor, não se apresentaram a exame final ou, se o fizeram, foi no nível inferior. 

Ainda assim, os resultados obtidos não são, de modo nenhum, negativos, uma vez que 

as componentes abaixo da percentagem média são compensadas pelas restantes. É de 

lembrar que foi facultada a frequência do nível Intermédio a muitos destes alunos que 

não tinham obtido créditos para evitar repetições desmotivantes, já que tinham 

reprovado pela segunda vez no nível elementar. 
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 Gráfico 11. Índices de aproveitamento dos alunos orientais tendo em conta  
         as cinco componentes consideradas 

  

O primeiro aspecto evidenciado é a compatibilidade dos resultados obtidos em 

avaliações diferentes, registando-se, aqui, uma ainda menor diferença nos dados 

estimados em ambos os processos de avaliação, o que significa que se atenuou o efeito 

complacente da avaliação interna. 

De acordo com a avaliação interna, o elemento que mais se destaca é o equilíbrio 

entre todas as componentes, com ligeiríssima supremacia da compreensão da leitura. A 

avaliação externa confirma este equilíbrio, excepto quanto aos dados da Expressão Oral, 

cuja explicação não vislumbro.  

Considero estes resultados muito significativos, na medida em que as 

expectativas baseadas na experiência nunca considerariam o equilíbrio de competências 

como uma possibilidade, sobretudo partindo do trabalho de pouco mais de três meses 

com alunos que já cumpriram outras aprendizagens. As expectativas mais comuns para 
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um público oriental dariam destaque à Competência Estrutural e à Compreensão da 

Leitura e menos relevo à Compreensão Oral e Expressão Oral. 

Mesmo sabendo que estes dados podem ter sido temperados pelo trabalho de um 

grupo que correu excepcionalmente bem, atribuo a harmonia e equilíbrio das aquisições 

destes alunos ao trabalho de base genológica, às virtudes do ciclo de aprendizagem, 

designadamente aos desenvolvimentos levados a cabo na “construção do campo” e à 

adesão deste público às sugestões de trabalho, seguramente superior à média dos 

restantes participantes. 

 No contexto da avaliação interna, foi sistematicamente recolhida informação, 

não apenas dos testes, mas de outras fontes que permitem uma apreciação da evolução  
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      Gráfico 12. Evolução comparativa (alunos orientais/ alunos não orientais), 
       tendo em conta a componente Compreensão Oral 
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individual dos alunos. Recorrendo apenas aos testes realizados, é possível, portanto, 

comparar a curvas evolutivas, confrontando, no caso vertente, a que representa a 

progressão dos alunos orientais com a dos não orientais (Gráficos 12 e 13). No que diz 

respeito às competências “passivas”, constata-se que o ponto de partida é 

substancialmente diferente, com prejuízo dos alunos orientais, facto que é explicável à 

luz do que foi atrás dito quanto à composição das turmas. Quer a Compreensão Oral, 

quer a da Leitura apresentam, porém, uma curva evolutiva mais pronunciada para a 

média dos alunos orientais, sendo estes, também, os que reagem menos bem às 

novidades da avaliação externa. 

 Quanto às componentes produtivas (Gráficos 14 e 15), é reforçada a ideia de um 

ponto de partida fortemente desfavorável aos alunos orientais, mais evidente na 

oralidade do que na escrita, insuficiência que se vai atenuando ao longo do processo de 

aprendizagem, culminando nos dados da avaliação externa que, no caso da Expressão 

Escrita, parecem consistentes com o todo observado, mas que na Expressão Oral são 

inexplicáveis, mesmo para quem possui toda a informação qualitativa sobre os alunos. 

Em todo o caso, a curva evolutiva é progressiva nos dois grupos de alunos, embora mais 

pronunciada, ainda, a dos alunos orientais. 
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    Gráfico 14. Evolução comparativa (alunos orientais/ alunos não orientais),  
                         tendo em conta a componente Expressão Oral 
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 O Gráfico 16, comparativo da evolução quanto à componente estrutural não 

revela dados surpreendentes, relativamente ao comportamento já identificado. 
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             Gráfico 16. Evolução comparativa (alunos orientais/ alunos não orientais), 

       tendo em conta a componente Competência Estrutural 
 
 

Em todo o caso, registe-se uma impressionante regularidade nos dois grupos 

considerados, não se podendo falar, propriamente, de uma curva evolutiva; porém as 

linhas paralelas são, em si, sinal de um desenvolvimento progressivo que, ultrapassando 

os cinquenta pontos percentuais, tem de ser considerado positivo. Esta é, também, a 

componente em que as competências de ambos os grupos se aproximam mais, quer à 

partida, quer no final do Curso. 
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        1. 2. Diferenciação académico-profissional 

 

Para uma melhor compreensão dos elementos fornecidos pela avaliação, foram 

ainda considerados dois grupos, em função da preparação académica, cultural e 

profissional dos aprendentes. Nos Cursos do DLCP, apesar da exigência de uma 

formação académica mínima equivalente ao 12º ano de escolaridade, é possível 

vislumbrar uma divisão entre dois contingentes: 

 

a) participantes que estão em plena frequência de um curso superior e que   

integram ou adicionam o seu conhecimento da língua e cultura portuguesa 

nos seus créditos; participantes que, tendo completado formação superior, 

demandam o português por razões profissionais ou outras; 

 

b) participantes matriculados no primeiro ano de um curso superior, com 

referências culturais ainda insípidas quer da cultura portuguesa, quer de 

outras culturas; participantes que terminaram formação académica 

equivalente ao 12º ano de escolaridade; participantes com situações 

profissionais mais ou menos precárias, no nosso país, maioritariamente, 

empregados na indústria da restauração. 

  

Ao primeiro grupo chamarei Grupo I; ao segundo, Grupo II. O Grupo I, em 

média, apresentava o domínio de duas línguas “ocidentais”; o Grupo II, apenas uma. 

           As competências de compreensão (de leitura e oral) revelam uma vantagem do 

grupo com formação académico-profissional superior, na ordem dos cinco pontos 
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percentuais (Gráfico 17), apesar de, como é patente nos (Gráficos 18 e 19), os pontos de 

partida revelados nos testes de diagnóstico serem idênticos (60, 8 > 65, 20, na avaliação 

interna; 58 > 64, 8, na avaliação externa). É surpreendente, o facto de a avaliação 

interna e externa revelarem predominância de sentido oposto, contrariamente ao padrão 

até agora identificado.  
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            Gráfico 17. Compreensão da Leitura e Compreensão Oral nos grupos 
        diferenciados por formação académico-profissional 
 
                       
 A curva evolutiva dos dois grupos, tendo em conta a Compreensão da Leitura, é 

quase indiferenciada, sugerindo um ritmo evolutivo paralelo e equilibrado; porém, a 

evolução da compreensão oral revela evoluções díspares ao longo do curso. Não 

encontro explicação para o facto, e estaria bem mais preparado para fazer uma análise 

Grupo I Grupo II 
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mais consentânea se tivesse identificado esta volatilidade na evolução da compreensão 

oral em alunos com uma língua asiática como língua materna. É bastante evidente a 

maior dificuldade encontrada pelos alunos com formação menos consolidada ao 

realizarem a avaliação externa, quando comparada com a interna. 
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    Gráfico 18.  Evolução comparativa em alunos com diferente formação 

                     académico-profissional, tendo em conta a componente  
        Compreensão da Leitura 
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Gráfico 19.  Evolução comparativa em alunos com diferente formação  
        académico-profssional, tendo em conta a componente 
        Compreensão Oral 

 

O mesmo tipo de reacção regista-se nos dados relativos às competências de 

produção (oral e escrita), tendo em conta os dois tipos de avaliação em causa, que 

apontam em sentido idêntico: melhor adaptação dos alunos do grupo I à avaliação 

interna, no que diz respeito à Expressão Escrita (dados coerentes com os anteriormente 

analisados), mas, uma alta apreciação dos alunos do grupo II quando avaliados 
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exteriormente, quer na Expressão Oral, quer na Expressão Escrita (respectivamente, 59, 

20> 77, 41; 51, 21> 61, 21). 
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  Gráfico 20. Expressão Oral  e Expressão Escrita nos grupos 
            diferenciados por formação académico-profissional                                                                                                                                 
              
 
 
 
 A análise das curvas evolutivas revela um percurso idêntico nos dois grupos, 

com pontos de partida e chegada idênticos. Quanto à expressão escrita, o Grupo II tem 

um diagnóstico e um primeiro teste intermédio negativos, só superando esta situação no 
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final do curso. Porventura, o facto de, na composição do Grupo II, fazerem parte alunos 

que estão integrados, precariamente, no mercado de trabalho português 

(maioritariamente na indústria da restauração) e que realizaram aprendizagem do 

português até ao momento do curso em situação não institucional (de facto, a sua 

situação configura um contexto típico de aprendizagem L2 em enquadramento 

migratório) dificultou o desenvolvimento da Expressão Escrita, por oposição à 

Expressão Oral, em que a sua capacidade comunicativa facilita o acesso às novas 

configurações genológicas do programa. 

Esta leitura dos dados não é, no entanto, totalmente compatível com os 

resultados obtidos na Componente Estrutural, onde, pela mesma ordem de razões, o 

Grupo I obteria, quer à partida, quer na avaliação final, um nível mais elevado. 
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  Gráfico 21. Evolução comparativa em alunos com diferente formação  
        académico-profissional, tendo em conta a componente  
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Gráfico 22. Evolução comparativa em alunos com diferente formação 
        académico-profissional, tendo em conta a componente 
        Expressão Escrita 

 

   

 Na verdade, o diagnóstico é favorável aos alunos do Grupo I, mas o Grupo II 

realiza um curva evolutiva mais pronunciada, quase igualando, no último teste da 

avaliação interna, os resultados médios do Grupo I, voltando-se a distanciar no exame 

do DIPLE. 
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 Gráfico 24. Evolução comparativa em alunos com diferente formação  
     académico-profissional, tendo em conta a componente  
     Competência Estrutural 

 
 

 
 
 

 Numa breve síntese dos dados revelados pelos principais índices de 

aproveitamento dos alunos que estiveram envolvidos num programa de base genológica, 

destaco os seguintes pontos: 

  

a) os dados permitem concluir que estes alunos tiveram, quer em termos 

absolutos, quer em termos relativos, índices de aproveitamento positivos; 

b) registou-se uma clara evolução no sentido do equilíbrio das componentes 

escrutinadas, o que significa que o trabalho orientado para a superação das 

dificuldades individuais surtiu efeito; 

c) os índices de aproveitamento são, globalmente, mais elevados, tendo em 

conta o ponto de partida, em participantes que tinham uma língua asiática 

como língua materna. Idênticos índices de sucesso foram identificados nos 

alunos que tinham formação académica menos consolidada e que não 

declaram pretender usar a língua portuguesa para complemento de formação 

universitária ou para fins académicos; 
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d) os dois processos de avaliação (interna e externa), sendo distintos na sua 

concepção e realizados em condições diferentes revelaram índices de 

aproveitamento compatíveis, excepto na componente Expressão Oral, 

conferindo plausibilidade à apreciação feita.  

 

Será interessante verificar a existência de alguma correlação destes dados, 

designadamente quanto à diferenciação dos públicos, com os níveis de adesão à ABG 

que, aqui, são designados por “índices de satisfação”.   

 

 

 
        2. Índices de satisfação 
 
  
 Os índices de satisfação foram obtidos através de inquérito (cf. Apêndice1) 

aplicado no final curso, antes da última avaliação, extensivo a todos os participantes que 

se disponibilizaram para colaborar (oitenta e um alunos), ao contrário da recolha de 

informação para os índices de aproveitamento, em que só foram contabilizados os testes 

dos alunos que preenchiam as três condições atrás referidas. 

 O inquérito foi elaborado de forma a captar uma reacção, tanto quanto possível 

espontânea, a aspectos particulares da experiência de aprendizagem. Para esse efeito, 

evitaram-se termos técnicos na formulação das perguntas e solicitaram-se, quase 

sempre, opiniões pessoais em espaços adjacentes às perguntas.  

 No inquérito, é solicitada a apreciação dos inquiridos quanto à distribuição dos 

tempos de aula pelas actividades e tarefas, quanto à prossecução dos objectivos 

equacionados em termos pessoais, ao uso/não uso do manual e caderno de exercícios, 

quanto aos documentos usados, à terminologia nova e quanto à “gramática”. Este último 
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tema, posto que se tratava de uma experiência nova para o aluno, foi, porventura, aquele 

em que os pedidos de opinião foram mais detalhados. 

 Os propósitos do inquérito polarizavam-se em torno de duas ou três ideias 

principais. Interessava-me saber até que ponto os participantes tinham consciência das 

diferenças entre o trabalho realizado na turma e as experiências anteriores de 

aprendizagem de uma língua não materna. Também importava perceber em que medida 

as crenças pessoais sobre o que é uma boa aula de língua, um bom Curso ou o estilo 

adequado de aprendizagem de uma língua se repercutiam na avaliação da experiência de 

ensino. Por outro lado, interessava-me saber quem, entre os vários tipos de alunos 

envolvidos valorizava mais positiva/negativamente o trabalho de base genológica. Em 

segundo plano, mas não menos relevante, interessava-me conhecer o entendimento dos 

participantes sobre tópicos centrais como a gramática e o seu ensino. Os resultados, 

como adiante será apresentado, impuseram o ensino da Cultura como um destes tópicos.  

 A organização do inquérito permite controlar a coerência interna das respostas, 

sendo anuladas, caso sucedessem, as respostas que apresentassem contradições ou 

paradoxos entre si. As situações de interpretação mais difícil, resolvidas pela leitura de 

“observações”, disseram respeito ao trabalho sobre a gramática, em que, porventura 

induzidos pela própria formulação do inquérito, alunos houve que confundiram 

“exercícios de gramática” (sentido restrito) com o trabalho global dedicado à 

“gramática”. 

Outros aspectos poderiam ter sido contemplados no inquérito, como, por 

exemplo, a adesão ao ciclo de aprendizagem, ao trabalho de base genológica, ao 

programa, entre outros; porém, a recolha de opiniões resultaria, demasiado extensa.3 

                                                 
3 Foram colhidas, naturalmente, opiniões dos participantes, ao longo dos Cursos, visando estes e outros 
aspectos do desenvolvimento das actividades lectivas que, além do mais, serviram para sedimentar ou 
corrigir estratégias de trabalho. É impossível, no entanto, dar conta, aqui, com validade estatística, da 
substância dessas opiniões que, de resto, não se afasta muito, da dos resultados do inquérito. 
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 Com o escrutínio de ambos os índices, de aproveitamento e de satisfação, foi 

possível, cruzando alguns dados, ter uma noção aproximada do sucesso da 

implementação da ABG nos grupos monitorizados.  

A determinação do índice de aproveitamento anteriormente realizada e de 

aplicação do inquérito não pretendeu uma comparação com o trabalho das restantes 

turmas, logo de abordagens diferentes. Não são, pois, fornecidos, resultados 

comparativos com os índices de aproveitamento obtidos em sede do DIPLE pelos 

participantes das outras turmas – seguramente, indicadores não superiores aos das 

turmas monitorizadas. No entanto, é necessário afirmar que, subjacente a muitas 

respostas obtidas, está presente a consciência de que o trabalho desenvolvido nas outras 

turmas do mesmo nível difere do “nosso”. Frequentemente, foi apontada a vantagem de 

“ter dois professores”, de “fazermos mais trabalho de grupo”, “termos uma turma 

especial”, ou “aprendermos muito mais cultura do que os colegas da turma X”. Não 

houve qualquer referência de valoração negativa, embora algumas, poucas, asserções 

com o sentido de “os outros fazerem preparação para o exame e nós não”, tenham uma 

interpretação dúbia, na medida em que o inquirido não refere se era, ou não, favorável a 

um trabalho orientado para as singularidades do exame.  

 Observações dos participantes e reflexão realizada ao longo dos Cursos, 

designadamente durante o primeiro, sugeriram a ideia de que poderiam haver reacções 

distintas à aplicação da ABG em públicos diferenciados quanto à área geo-linguística de 

origem (participantes orientais/não-orientais) e quanto à formação académico-cultural 

dos mesmos. Nesse sentido, foi procurada, estatisticamente, a validade desta 

interpretação, até para o estabelecimento de uma possível relação com os índices de 

aproveitamento destas públicos. 
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2. 1. A cultura  

 

Como foi acima dito, era de todo o interesse perscrutar a consciência que os 

participantes tinham das possíveis diferenças entre a aprendizagem de base genológica 

experienciada e o(s) anterior(es) processo(s) de aprendizagem de uma língua não 

materna. A primeira pergunta do inquérito orienta-se para a percepção desse aspecto; 

porém, os resultados obtidos e o seu significado abriram a via para um tópico novo, não 

antecipado, que é o da Cultura e o seu espaço no contexto de uma ABG. A média 

percentual das respostas dos participantes é a seguinte:  

 

- Compreender os portugueses quando falam         15% 

- Compreender um texto escrito em português        12% 

- Falar com os portugueses                                      19% 

          - Exprimir-se por escrito em português                   16% 

         - Compreender a gramática portuguesa           19% 

         - Aperceber-se de aspectos da cultura portuguesa  19%   

 

 Apesar das diferenças, algumas substanciais, encontradas nas apreciações 

individuais, remanesce um relativo equilíbrio nas médias globais. Nesta estabilidade, a 

percentagem atribuída a alguns dos propósitos avulta, por diferentes razões: 

a) a “compreensão da gramática portuguesa” (19%), por 

contrastar com outras apreciações dos participantes no 

inquérito, designadamente o facto de, um número 
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significativo, referir que gostaria de ter realizado mais 

exercícios de gramática; 

b) a baixa percentagem atribuída à Compreensão Escrita, quando 

comparada com a da Compreensão Oral, um contraste que 

pode ser interpretado à luz do estilo de aprendizagens 

anteriores. Em imersão, esperar-se-ia que um curso fosse mais 

útil na leitura de textos escritos; 

c) a apreciação relativamente alta atribuída às “competências 

produtivas” (Expressão Oral, 19%; Expressão Escrita, 16%) 

que ganha relevância, se interpretada no contexto do que já foi 

apontado em a); 

d) a valoração totalmente imprevista do item “aperceber-se de 

aspectos da cultura portuguesa” que, por não ser fortuita, 

merece algum esforço interpretativo.  

 

 Começarei por tentar perceber o que levou a globalidade dos alunos a 

considerar o conhecimento cultural adquirido entre os três principais benefícios 

proporcionados pela experiência de ensino em que estiveram envolvidos. 

 Em primeiro lugar, julgo interpretar a percepção dos alunos quanto ao item 

“aperceber-se de aspectos da cultura portuguesa” no sentido de uma cultura quotidiana, 

civilizacional que abarca os grandes temas culturais portugueses, sem ser literária, 

especializada e erudita. Na verdade, este último conceito de cultura nunca teve 

aplicação nos diversos cursos. Em segundo lugar, entendo que os participantes 

exprimem a sua opinião na base de uma reacção comparativa com as suas experiências 

anteriores de aprendizagem do português (são alunos de um Curso Intermédio) e de 
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outra(s) língua(s) não maternas. Nesta conformidade, a possível ausência de trabalho 

específico, em experiências anteriores, sobre o tipo de evidências culturais transportadas 

pelos textos,  suscita, aqui, uma forte valorização do item.  

Num ambiente ABG como o que foi proporcionado aos alunos, este trabalho 

sobre os aspectos de incidência cultural e intercultural tem lugar, sobretudo, no primeiro 

momento do ciclo de aprendizagem, a Construção do Campo e Modelização, podendo 

ter desenvolvimentos posteriores na unidade didáctica sob a forma de desenvolvimento 

de tarefas, se o interesse dos alunos o aconselhar. Na verdade, como já foi anteriormente 

discutido, havia o receio de que a Construção do Campo pudesse constituir um 

momento menos pertinente para um público adulto, culturalmente preparado, 

partilhando muita informação pragmática e podendo transpor para o nosso ambiente 

cultural, sem grandes sobressaltos, muita da informação sócio-cultural contida na sua 

cultura. Os dados sugerem que o trabalho realizado na Construção do Campo, não só 

não foi desaprovado como recebe uma apreciação bastante favorável. 

Procurando entender melhor o significado dos 19% atribuídos aos aspectos 

culturais procurei saber quem, de entre os participantes, destacou o benefício das 

aquisições culturais. Nesse sentido, procedi a uma selecção dos participantes que 

incluíram o item “aperceber-se de aspectos da cultura portuguesa” entre os três mais 

apreciados e foi calculada a distribuição em função dos sub-grupos considerados para os 

itens de aproveitamento (Gráfico 25). Foi mantida o contraste entre os alunos que têm 

uma língua asiática como língua materna e os restantes, bem como a oposição entre 

participantes com escolaridade equivalente ao 12º ano ou matriculados no primeiro ano 

de um curso superior, com referências culturais ainda insípidas quer da cultura 

portuguesa, quer de outras culturas, podendo ou não ter situações profissionais mais ou 
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menos precárias, no nosso país (Grupo I) e os restantes, com formação académica mais 

consolidada (Grupo II). 
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Gráfico 25. Valorização das aquisições culturais por sub-grupo de participantes. 

 

Os alunos com uma língua materna asiática e os alunos com uma preparação 

académica menos consolidada são os que mais valorizam a aprendizagem da cultura 

durante o tempo em que trabalharam sob esta orientação. O factor “formação 

académica” ou escolaridade, com 66, 30% de incidência foi, relativamente, o mais 

preponderante, enquanto 62,10% dos alunos orientais dão destaque ao item. Analisada a 

constituição dos dois conjuntos que mais aprovaram o conhecimento cultural, 

encontraram-se algumas constantes que podem constituir indícios para uma explicação 

dos valores acima referidos: 

 

a) todos os alunos lusodescendentes que participaram nos cursos 

integravam um dos conjuntos acima referidos, 

b) vários alunos, em regra de nacionalidade chinesa, mas não só, tinham 

uma relação com o mercado de trabalho português,  



 521 

c) nenhum dos alunos que referiu, expressamente, desejar aprender o 

português para poder estabelecer relações comerciais em Portugal, no 

Brasil  ou em outro país com o português como de língua oficial 

valorizou as aquisições culturais, 

d) a percentagem de alunos oriundos do sul e do centro da Europa 

pertencentes a estes conjuntos é residual. 

 

Se se tomar como referência interpretativa a hipótese acima aventada de que é o 

trabalho sobre a “Construção do Campo” que predomina nas respostas sobre a 

informação cultural considerada pelos alunos, parece ser evidente que quem valorizou 

essa etapa do ciclo de aprendizagem tinha motivações ou propósitos muito definidos em 

relação à interacção com os portugueses. Será por isso que, para um aluno 

lusodescendente, porventura em busca de um conhecimento em que enraíza a própria 

identidade, ou para alguém que necessite de interagir com os portugueses nas suas 

variadíssimas realidades sócio-culturais, por razões de trabalho, o desenvolvimento das 

tarefas típicas da Construção do Campo são sentidas como cruciais. O mesmo tipo de 

tarefas e reflexões afigura-se menos pertinente para alguém que partilha muito do 

conhecimento sócio-pragmático e cultural, por estar próximo culturalmente. 

 Confrontados estes dados com os dos índices de aproveitamento, vemos que são 

também estes os alunos que, de uma maneira geral, apresentam curvas de 

desenvolvimento mais pronunciadas, estando, assim, consumado um dos lugares 

comuns do ensino-aprendizagem: alunos com maior adesão ao trabalho proposto têm 

mais possibilidade de sucesso.  

Gostaria de desenvolver uma linha interpretativa baseada nas crenças dos 

participantes sobre a melhor forma de aprender uma língua não materna e até das suas 
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experiências anteriores; porém, os dados que possuo não me permitem confirmar as 

minhas próprias convicções. Ao abordar os dados sobre a gramática e a metodologia, 

referirei os elementos que me parecem ter algum significado. É claro, no entanto, que os 

participantes com propósitos intimamente ligados ao desenvolvimento de negócios em 

países lusófonos e estudantes de humanidades, designadamente de literatura, foram os 

que menos valorizaram esta componente, porventura por razões de sentido oposto. 

 

 

2. 2. Gramática. O conhecimento sobre a língua 

 

A gramática era, porventura, de entre os tópicos com interesse para a recolha da 

reacção dos alunos, o que mais importância tinha, por se interligar de forma irrefreável 

com os restantes. Desde logo, porque o conceito de descrição gramatical associado à 

ABG é distinto daquele a que a maioria dos alunos está habituada, implicando o uso de 

uma nova terminologia e uma perspectiva diferente de descrição da língua. Além disso, 

a abordagem à gramática no âmbito de um curso de língua não-materna é susceptível de 

bulir com as convicções mais íntimas dos alunos sobre o que é aprender uma nova 

língua, remexendo nas experiências de aprendizagem anteriores. Importava, pois, para 

além de recolher uma apreciação ao próprio desenvolvimento da gramática no Curso 

(reacção pessoal em termos absolutos), escrutinar a consciência dos aprendentes quanto 

ao tempo dedicado ao estudo da gramática e verificar, até que ponto, o espaço ocupado 

pelo estudo da gramática era considerado adequado. 

A primeira evidência revelada pelos dados diz respeito à consciência que os 

participantes tinham quanto ao tempo dedicado ao estudo da gramática (resposta 
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número 8 do inquérito). Considerou a média dos aprendentes que apenas 14% dos 

tempos lectivos tinham sido dedicados ao estudo da gramática, contrastando com o item 

“falar” que obteve 26%, a mesma percentagem de “outras actividades”. Catorze por 

cento é a percentagem menor de entre os itens sugeridos (cf. Quadro 12 ) 

 

                                                                     

                                                                       

 

 

 

 

Quadro 12.  Percepção dos alunos quanto aos tempos atribuídos às diversas  
                      actividades. Respostas obtidas para a pergunta 8 do inquérito. 
 

A memória que os alunos conservam do trabalho realizado, no que diz respeito à 

gramática, expressa no inquérito, pode ser questionada quanto ao seu significado em 

termos absolutos por poderem estar em consideração dois conceitos de “trabalho 

gramatical”; um mais lato que envolve o conjunto de actividades pensadas para o 

desenvolvimento da competência linguística, outro, restrito, que afecta apenas a 

realização de exercícios. Este diferente posicionamento emerge em alguns comentários 

obtidos no inquérito; porém, as reacções a uma questão (número 12 do inquérito) com 

referência explícita à realização de exercícios de gramática são inequívocas quanto à 

coerência global das respostas. 

 Assim, a diferença de um ponto percentual obtida para o item “gramática” nas 

respostas 8 (percepção sobre o trabalho realizado) e 9 (reflexão crítica quanto ao 

trabalho realizado) é reveladora da aprovação dos participantes quanto ao tempo lectivo 

destinado ao trabalho sobre a gramática durante o curso. Quando questionados sobre a 

sua experiência em aprendizagens anteriores, 72% consideraram ter sido semelhante o 

 

Ler textos               16% 

Escrever                 18% 

Gramática              14% 

Falar                       26% 

        Outras actividades  26% 
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tempo dedicado à gramática, 19% consideraram ter tido mais trabalho de gramática em 

outros cursos e apenas 9%, menos (pergunta 10).  

 Percentagens idênticas foram obtidas quanto à pertinência de ter sido usado um 

caderno de exercícios de gramática (pergunta 11) que, naturalmente, não tiveram nos 

cursos ABG: sim, 8%; não, 76%; não tenho a certeza, 14%. Do cruzamento dos dados 

dos 19% de participantes que consideraram ter tido “mais gramática” em cursos 

anteriores (eventual sinal de insatisfação) com os participantes que gostariam de ter tido 

um “caderno de gramática” ou não têm a certeza do facto (22%, no total), resulta uma 

prevalência de participantes de origem oriental e de escolarização mais baixa, 

paradoxalmente, aqueles que demonstram uma maior adesão à ABG. A interpretação 

destes dados deve ter em conta o facto de se tratar, de facto, de uma minoria de 

participantes, o que atenua o eventual paradoxo; porém, ele pode ser entendido em 

função de uma reacção a experiências do passado e, não, do curso ABG. 

 Quando perguntados se gostariam de ter feito mais exercícios de gramática 

durante o curso (pergunta 12), as respostas são inequívocas: 81% responde 

negativamente; 17%, afirmativamente e, apenas 2% não tem a certeza. A possível 

contradição referida quanto à (in)satisfação sobre o peso conferido à gramática, 

mencionada no parágrafo anterior, regista-se, de novo, tendo sido identificada uma 

prevalência de participantes de origem oriental e de escolarização mais baixa a 

manifestarem o desejo de mais exercícios gramaticais. Em todo o caso, 88% dos 

participantes considera ter atingido os seus objectivos no que diz respeito ao 

conhecimento da gramática do português contra apenas 12% que acha ter ficado aquém 

do esperado. As razões apontadas para o insucesso (comentários à pergunta 13), neste 

grupo minoritário, envolvem a esfera pessoal ou origens externas, não havendo 
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nenhuma referência negativa a aspectos metodológicos ou a procedimentos relacionados 

com o Curso. 

 Para completar as opiniões dos alunos ao trabalho sobre a gramática ao longo 

dos cursos, sintetizo as reacções aos novos termos introduzidos, contidas nas respostas 

às perguntas 16 e 17 do inquérito. Naturalmente que, tratando-se de alunos com 

escolaridade mínima equivalente ao 12º ano, muitos dos conceitos eram conhecidos 

(apenas os de Tema e Rema eram desconhecidos pela grande maioria dos participantes). 

É, pois, mais significativo, verificar até que ponto o trabalho ao longo do Curso afectou 

o conhecimento que tinham. No Quadro 13  estão patentes as percentagens obtidas nas 

respostas à pergunta 16 do inquérito (“A frequência deste curso afectou o seu 

conhecimento sobre os conceitos a seguir apresentados?”): 

         _________________________________________________________ 

                                       Não conhecia                Mantive                    Alterei 

 

Língua      –                         72%               28% 

Texto      –       73%   27% 

Processo                 11%     0,9%                 84%                  

Registo      23%     4,3%    88%    

Conjunção            –     39%    61% 

Campo    6,4%     0,9%    73% 

Gramática                 –     14%    86% 

Tema    99%        –      – 

Relações    43%     0,9%    98% 

Cultura     –     47%    53% 

Género      7%       9%    91% 

Rema   100%         –      – 

Circunstância               2,6%       93%      7% 

Modo     18%        33%     67% 

          ___________________________________________________________ 

         Quadro 13. Evolução do conhecimento no Curso, tendo em conta alguns 
  conceitos-chave. Percentagens obtidas a partir das respostas à  
  pergunta 16 do inquérito 
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O conceito de conceito de gramática, de entre os que eram já conhecidos de 

todos os participantes (cf. “língua”, “texto”, “conjunção”, “cultura” e, até certo ponto, 

“circunstância”), é aquele que produz maior mudança conceptual, ou, pelo menos, o que 

afecta uma maior percentagem de alunos. Não é previsível que um Curso de língua LE 

tenha tal efeito, nem esse é, tão pouco, um indicador de sucesso do curso; todavia, a 

tentativa de implementação do modelo sistémico-funcional, embora de forma sempre 

mitigada e aproveitando os hábitos adquiridos de descrição linguística dos alunos, 

parece ter facilitado uma reflexão sobre os conhecimentos linguísticos adquiridos. 

Refira-se que, apenas pontualmente, foram realizadas reflexões em aula, sendo, estas, 

sempre, em resposta a solicitações dos alunos.  

Neste contexto, a leitura das percentagens obtidas, aponta para contornos mais 

abrangentes, em que todo o pensamento sobre “gramática”, “língua”e “texto” é 

afectado, sobretudo nas suas co-articulações (em muitos alunos, seguramente, também, 

o de “cultura”). Esta interpretação é reforçada pelos comentários às várias respostas do 

inquérito, em que são frequentes as referências a uma experiência que não foi apenas de 

aprendizagem de uma nova língua, mas que: 

 “fez pensar em muitas coisas mais”; 

    [provocou]   “uma revolução no que eu achava que era a língua portuguesa. Também     

a minha e as outras línguas.”; 

   [em resultado] “ tenho que escrever aos meus professores em Singapura e Hong Kong 

para lhes dizer que afinal as línguas não são labirintos” (…) talvez 

quero ser professora de línguas para ajudar da maneira que me ajudou 

– a gramática não está nos livros está nas pessoas por isso é tão mais 

fácil”.
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 A reacção à nova terminologia, confirma-se nas respostas à pergunta 17 (“Os 

novos termos, sobretudo relacionados com a gramática, que efeito tiveram na sua 

aprendizagem?”): em que a ordenação dos itens foi a seguinte: 

 

  1 Ajudaram a esclarecer o uso da língua 

  2 Facilitaram a compreensão 

  3 Não trouxeram novidade para mim 

  4 Complicaram a aprendizagem 

  5 Eram dispensáveis  

 

 A soma de respostas que colocaram os itens 4 e 5 nos dois primeiros lugares da 

lista é de 11%, o que admite a interpretação de que a reacção dos alunos à novidade 

terminológica e à mudança conceptual não causou perturbação para a grande maioria 

dos alunos. 

  

 

2. 3. Processos metodológicos 

  

As opções metodológicas de base genológica implementadas nos cursos que 

estiveram sujeitos a monitorização foram apreciadas pelos participantes em respostas a 

perguntas de carácter geral (questões 2, 3, 4, 5 do inquérito), em perguntas dirigidas a 

tópicos específicos (questões 6, 7, 14, 18 e 19), para além das reacções obtidas nos 

espaços “observações” de outras perguntas e de que tenho vindo a dar conta. 
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A questão da necessidade/não necessidade de um manual como referência do 

trabalho no Curso, primeira na ordenação do inquérito (pergunta 6), obteve uma reacção 

de sentido inequívoco: 96% dos alunos manifestaram-se negativamente quanto à 

pertinência de um manual. A única justificação encontrada nas respostas de alunos que 

prefeririam ter tido um manual prende-se com o desejo de ter “uma base de estudo no 

meu país”. De resto, a apreciação dos documentos usados em aula como sugestão de 

trabalho recebem uma apreciação favorável, o que, naturalmente, atenua uma eventual 

preferência apriorística de um manual. Da ordenação resultante das respostas à pergunta 

7 do inquérito (“Como aprecia os documentos de base (e.g. textos, imagens, registos 

áudio e vídeo, multimédia, etc.”) que lhe foram sugeridos para trabalhar?) resulta um 

quadro cuja leitura é evidente se se tiver em conta que os 4 itens de valoração positiva 

receberam 78% das escolhas (cf. Quadro 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Quadro 14. Ordenação dos itens de avaliação dos documentos de ensino elaborada 
          a partir das respostas dos participantes à pergunta 7 do inquérito. 
  

  

Enquanto as escolhas positivas equilibraram os quatro itens, as negativas dão 

grande destaque ao grau de dificuldade dos documentos. Com efeito, apenas 9% dos 

 
Itens de valoração positiva  Itens de valoração negativa 
 
 variados    difíceis 
 criativos    demasiados 
 adequados    monótonos 
 sugestivos    repetitivos 
      insuficientes 
 ______________________________________________________ 
Prevalência  78%           22% 
   total  
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participantes produziu escolhas em que um dos quatro adjectivos de polaridade 

negativa, para além de “difíceis”, tenha sido seleccionado. 

As tarefas valorizadas (pergunta 14 do inquérito), não revelando, de per se, 

informação precisa sobre a reacção dos participantes aos aspectos metodológicos destes 

Cursos, na medida em que poderiam igualmente ser obtidas em reacções a Cursos 

diferentes, permitem obter um traslado do tipo de trabalho que os participantes 

preferiram realizar. Assim, apesar de prevalecer um relativo equilíbrio nas escolhas, as 

actividades escolhidas tiveram a seguinte ordenação: 

• intervir, oralmente, no grupo; 

• recolher dados a partir de documentos sugeridos pelo professor; 

• trabalhar em grupo; 

• desenvolver tarefas fora da aula 

• tomar notas a partir de documentos áudio, vídeo, multimédia, etc.; 

• participar em grupos de discussão 

 

Foram acrescentadas, em resposta à solicitação do inquérito, as seguintes tarefas: 

“participação em visitas de estudo”, “usar o computador e a Internet”, “ouvir o 

professor, apenas”, “usar os textos de canções para compreendê-los e cantá-los”, 

“debates”, “aulas de pronúncia”, “jogos de palavras”. 

 As respostas à pergunta 15 (“Comparativamente com anteriores cursos de língua 

(língua portuguesa ou outras não-maternas), que diferenças constatou nas actividades 

que lhe foram propostas?”), de uma maneira geral, pouco acrescentam ao perfil global 

das reacções ao Curso que tem vindo a ser apresentado, até porque, muitos alunos 

optaram por respostas subjectivas, como, por exemplo: “gostei mais”, “foi mais 
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divertido”. Mais objectivas, foram as referências à gramática (já aludidas), ao portefólio 

e ao número significativo de visitas de estudo. 

 Das reacções às perguntas que não eram dirigidas a um tópico específico, avulta 

a boa recepção da generalidade dos participantes à experiência de ensino de base 

genológica. Esse aspecto está patente, desde logo, no diferencial de respostas às 

perguntas 2 (“o que mais gostou no Curso?”) e 3 (“o que menos gostou no Curso”), na 

medida em que 91% dos participantes respondeu à pergunta 2, enquanto que apenas 

56% encontrou razões para responder à pergunta 3. A valorização dos aspectos 

positivos é patente e está presente na resenha dos aspectos destacados pelos 

participantes que a seguir apresento, da qual foram retiradas as referências ao professor 

e às relações pessoais: 

• a facilidade de aprender 

• o ritmo das aulas 

• ter aprendido muito sobre a cultura portuguesa 

• ter podido comparar a cultura portuguesa com outras 

• a variação do trabalho 

• a construção do portefólio 

 

As referências sobre o que menos gostaram foram as seguintes: 

 

• a composição do grupo (presença de muitos elementos com a mesma 

origem) 

• os desníveis existentes  no interior do grupo 

• os TIC que, por vezes, não funcionaram bem 

• a sala; o frio 

• “terem desaparecido os nossos trabalhos4 

 

                                                 
4 No final de um dos Cursos, quando o grupo preparava uma exibição retrospectiva de documentos 
resultantes de actividades maioritariamente colectivas, estes documentos desapareceram, de forma 
inopinada, do local em que eram conservados.  
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Quanto à projecção do desejo (“o que teriam gostado de fazer mais/menos no 

Curso?”), as perguntas 4 e 5 do inquérito tinham como propósito poder filtrar, de uma 

forma menos directa, as reacções dos participantes, permitindo-lhes uma exposição das 

suas apreciações e reparos. Na realidade, um número reduzido de participantes 

respondeu a estas questões: responderam à primeira das perguntas, 64% e apenas 11% à 

pergunta que visava saber o que teriam gostado de fazer menos. Os participantes que 

responderam teriam gostado de realizar mais vezes, as seguintes actividades: 

 

• visitas de estudo 

• contactos com estudantes portugueses 

• actividades extra-lectivas 

• debates 

• actividades de preparação específica para o exame 

 

Os 11% de participantes que responderam à pergunta 5 referiram as seguintes 

actividades:  

• trabalhos de grupo 

• esperar para que os colegas acabem o trabalho 

• trabalhos de casa 

 

Para finalizar esta resenha quantificada dos resultados do inquérito, retomo os dados 

obtidos a partir das respostas às perguntas 8 e 9, comparando-os (Quadro 16), por me 

parecer que, após uma passagem exaustiva pelos tópicos analisáveis do inquérito, a 

comparação ganha significado, na medida em que aponta para uma certa consonância 

entre o Curso sonhado e o realizado. Tendo em conta que, para a maior parte dos 

participantes, a base genológica em que foi desenvolvido o Curso apresentou novidade, 

ruptura, até, com as experiências anteriormente tidas; tendo ainda em conta o sentido da 

interpretação de todas as respostas até agora analisadas, resulta claro que os alunos se 

identificaram com as actividades lectivas básicas que lhes foram propostas.  
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     Quadro 15. Comparação da percepção e opinião dos participantes quanto  
                            à distribuição dos tempos de actividades e tarefas no Curso  

 

 

A adesão aos programas ABG desenhados para os Cursos monitorizados teve, 

porém, uma graduação distinta nos vários tipos de público presentes, sendo mais 

evidente nos seguintes perfis: 

 
           * em participantes de origem asiática (possível  proposta de um grau de 

afastamento cultural); 
  

* em participantes com menor conhecimento dos aspectos culturais do    
quotidiano português e da cultura portuguesa em geral; 

 
           * em participantes cujo nível de conhecimento (explícito) das sua língua 

  e cultura é, comparativamente, mais baixo. 
 
  

Depreende-se dos comentários dos participantes ao longo do inquérito que a 

variação de opinião está ligada, além dos três agrupamentos acima referidos, a outras 

variáveis, tais como:  

 

 a) a qualidade das experiências de ensino/aprendizagem anteriores; 

 b) o conhecimento da cultura portuguesa à data do início do Curso;                

 c) o conhecimento da própria língua/cultura à data do início do Curso;  

 d) as necessidades e expectativas manifestadas à data do início do Curso.  

 

                                       Percepção dos           Opinião dos 
 participantes            participantes  
 

Ler textos                  16%   13% 

Escrever                    18%   13% 

Gramática                  14%   17% 

Falar                           26%   28% 

        Outras actividades      26%   29% 
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 Independentemente da sensibilidade de cada grupo, resulta da leitura dos dados 

globais que os aspectos mais valorizados pelos participantes foram os seguintes: 

 
 * tempo de participação em aula; 
 
 * tarefas individuais propostas; 
 
  * preocupação com a cultura. 
 
 
 Em contraponto, os aspectos menos apreciados pelos participantes foram os 

seguintes: 

 
 * insistência em esclarecimentos desnecessários; 
 
            * constituição dos grupos - desnível dos participantes – demasiada preocupação    

do docente com os mais fracos; 
 
 * poucos “exercícios” de gramática. 
 
 
 Estas foram as reacções dos participantes, obtidas a partir do inquérito de 

opinião; reacções que, de resto, corroboram as impressões colhidas nos contactos 

havidos durante o processo de monitorização. Daquelas, o investigador tende a abonar o 

reconhecimento global de que houve ingredientes novos e úteis relativamente aos 

hábitos de aprendizagem adquiridos pelo aluno em experiências anteriores. O professor, 

esse, tende a valorizar a sensação única de testemunhar as consequências do que 

projectou e o reconhecimento por parte de quem teve a oportunidade de ajudar a 

comunicar numa nova língua. Quando investigador e professor são ambos a mesma 

pessoa, há uma maior exigência em depurar da enorme quantidade de documentos, 

registos, relatórios, conversas, etc., uma realidade observada que seja objectivável. O 

inquérito de opinião serviu para esse efeito; para temperar as sensações e objectivar a 

informação, complementando aos dados da avaliação, quer interna, quer externa. 
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Apêndice 1  Inquérito de opinião (índices de aproveitamento e de satisfação)  
 

INQUÉRITO 
 
Código __________ 
 
 
1 - Até que ponto este curso o/a ajudou a: 
Use % - e.g. _ (20%) 
 
  - Compreender os portugueses quando falam ______ % 
 
  - Compreender um texto escrito em português ______ % 
 
  - Falar com os portugueses ______ % 
 
 - Exprimir-me por escrito em português ______ % 
 
 - Compreender a gramática portuguesa ______ % 
 
 - Aperceber-se de aspectos da cultura portuguesa ______ % 
 
 
Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2 - O que mais gostou neste curso? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3 - O que menos apreciou neste curso? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4 - O que teria gostado de fazer mais durante o curso. Porquê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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5 - O que teria gostado de fazer menos durante o curso. Porquê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6 - Neste curso não foi usado um manual. Preferia ter tido um manual de 

referência do curso? Porquê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7 - Como aprecia os documentos de base (e.g. textos, imagens, registos 

áudio e vídeo, multimédia, etc.) que lhe foram sugeridos para trabalhar? 

(Assinale com um x as apreciações que lhe parecem correctas) 

 

 Insuficientes              Difíceis   Demasiados  

 Adequados    Sugestivos   Repetitivos  

 Variados    Monótonos   Criativos  

 

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 
8 - Quanto tempo de aula acha que foi dedicado a:  
        Use  % - e.g. _ (20%) 
 

Ler textos ______ %                 Escrever ______ %                  Gramática______ %                               

Falar______ %                 Outras actividades ______% 
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9 - Quanto tempo de aula acha que devia ter sido dedicado a:  
Use  % - e.g. _ (20%) 
 

Ler textos ______ %         

Escrever ______ %       

Gramática ______ %                      

Falar ______ %           

Outras actividades ______ % 

 

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

10 - O tempo dedicado à gramática, neste curso, comparativamente com 

outros em que participou (ao aprender português ou outra língua não-           

-materna) foi: 

  

                Maior                        Semelhante                 Menor  

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11 - Gostaria de ter tido um “caderno de gramática” para exercícios durante 

este curso? 

Sim                     Não                      Não tenho a certeza  

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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12 - Gostaria de ter feito mais exercícios de gramática durante este curso? 

Sim                    Não                     Não tenho a certeza  

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

13 - Acha que atingiu os seus objectivos, no que diz respeito ao 

conhecimento da gramática do português? 

Sim     Não  

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

14 - Das actividades que desenvolveu neste curso, quais lhe pareceram 

mais favoráveis? 

(assinale com um X apenas as três mais favoráveis) 

 

 - Tomar notas a partir de documentos áudio, vídeo, multimédia, etc.  

 - Trabalhar em grupo  

 - Recolher dados em documentos sugeridos pelo professor  

 - Participar em grupos de discussão  

 - Desenvolver tarefas fora da aula  

 - Intervir, oralmente, no grupo  

 - Outras….. 

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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15 - Comparativamente com anteriores cursos de língua (língua portuguesa 

ou outras não-maternas), que diferenças constatou nas actividades que lhe 

foram propostas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

16 - A frequência deste curso afectou o seu conhecimento sobre os 

conceitos a seguir apresentados? 

(assinale com um X a opção correcta) 

  

                                       Não conhecia                Mantive                    Alterei 

Língua                          

Texto  

Processo                           

Registo  

Conjunção   

Campo 

Gramática 

Tema 

Relações 

Cultura 

Género 

Rema 

Circunstância  

Modo  

    

Acrescente outros que considere pertinentes: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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17 - Os novos termos, sobretudo relacionados com a gramática, que efeito 

tiveram na sua aprendizagem? 

(Assinale com um x as apreciações que lhe parecem correctas) 

 

 - Complicaram a aprendizagem   

 - Facilitaram a compreensão  

 - Não trouxeram novidade para mim  

 - Ajudaram a esclarecer o uso da língua  

 - Eram dispensáveis  

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

18 - Acha que foi tempo perdido o que se gastou, neste curso, a decidir que 

item gramatical trabalhar, que tipo de texto, qual o novo passo do 

programa, quais os novas metas de trabalho, etc.? 

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

19 - Quem acha que deve tomar decisões sobre estes assuntos? 

 

O professor        Os alunos    O professor e os alunos  

 

Observações: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Capítulo 9 

 

 

 

Conclusões 

 

 

 

        1. Os propósitos da investigação 

 

 Esta dissertação teve como motivação principal testar a aplicação de uma 

abordagem de ensino, a ABG, junto de um público adulto, pré-universitário e/ou 

universitário, em imersão, com motivações de ordem profissional, cultural ou turística. A 

natureza do propósito central determinou a metodologia de trabalho escolhida 

(monitorização extensa, realizada em duas fases com selecção fina dos elementos de 

observação relevantes). Para além de outras razões oportunamente apontadas, existe uma 
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justificação externa para a sua realização: a ausência absoluta de investigação de base 

genológica, aplicada ao PLE, que faculte um ponto de partida ou abertura para reflexão e 

investigação futuras. Mesmo para a língua inglesa, predominam as referências de 

exploração da ABG junto de públicos com carências claras quanto à informação pragmática, 

sociolinguística e cultural da língua e cultura alvo, seja pela formação académica, pelo 

escalão etário, pela distância cultural, pelo que a pergunta matriz poderia ser colocada nos 

seguintes termos: sendo inquestionável a grande centralidade que a ABG confere ao 

conhecimento dos contextos em que a língua é usada e à variação funcional que deles 

resulta, terá esta centralidade a mesma pertinência junto de públicos com uma melhor 

preparação para aceder aos contornos genológicos e à informação sócio-pragmática da 

interacção, permitindo-lhe, com maior facilidade estabelecer os imprescindíveis nexos 

culturais para a comunicação efectiva?  

Naturalmente que a possibilidade de encontrar resistências nos grupos 

monitorizados era tida como forte, por as actividades propostas poderem ser sentidas como 

redundantes, sobre um conhecimento já interiorizado, admitindo-se a possibilidade de 

adaptar o próprio Ciclo de Aprendizagem preconizado pela ABG. Na verdade, tal hipótese 

não se confirmou, emergindo do trabalho a sugestão de que o ensino de base genológica 

pode estar muito além de uma abordagem facilitadora para contextos e públicos 

particulares.  

Partindo das observações realizadas, dos dados obtidos nos dois processos de 

avaliação dos participantes, das respostas ao inquérito e das reflexões oportunamente 

realizadas, foi possível encontrar balizas e/ou respostas para os principais propósitos desta 

investigação. Passarei a considerar as linhas conclusivas que se prendem com os 

procedimentos para a identificação das marcas do Contexto no Texto, com procedimentos 

para a identificação dos Géneros, e procedimentos para a interacção com outras abordagens 

e experiências dos alunos. 
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 Por procedimentos para a identificação das marcas do Contexto no Texto, refiro-me 

aos momentos do ciclo de aprendizagem da ABG projectados para a investigação do Registo 

(Campo, Relações e Modo), centrados, de acordo com as propostas das abordagens de base 

genológica, na “Desconstrução”. Previa-se, como já foi apontado, que as tarefas associadas 

a este momento do “ciclo” pudessem tornar-se redundantes para um público adulto, com 

elevado grau de escolaridade e com conhecimento de configurações de Registo em 

textos-tipo idênticos na sua língua materna. O receio era ainda mais acentuado quanto às 

percepções dos participantes de culturas muito próximas da portuguesa; porém, os dados da 

monitorização não confirmaram os receios. Na verdade, o cruzamento dos dados do 

inquérito com as observações realizadas, não só não confirma a hipótese, antecipada, da 

redundância, como aponta para que junto de uma grande maioria dos participantes (89%, 

percentagem calculada a partir das respostas a várias perguntas co-relacionadas), as tarefas 

próprias da investigação do Registo favoreceram os mecanismos naturais e inconscientes 

para a descoberta do significado (de um texto), tendo a sua repetição ritualizada nas várias 

unidades didácticas suscitado significativa adesão. O agrado com que estas tarefas foram 

recebidas manifestou-se, particularmente, na motivação do aluno em tornar explícitos e 

operantes mecanismos implícitos de interpretação, com vantagens no conhecimento da sua 

própria língua (referidas por um número substancial de participantes).  

Conclui-se que, se bem articuladas com outros procedimentos próprios de uma 

abordagem sistémico-funcional, as actividades e tarefas destinadas a investigar o Registo, 

designadamente as que se situam no momento da “Desconstrução” encorajam estes 

aprendentes a tornarem-se mais sensíveis às razões pelas quais um significado particular, 

expresso de uma forma particular, num determinado momento da interacção ou texto se 

afigura mais apropriado ao falante nativo naquela situação particular. E este é, porventura, o 

desígnio mais crítico no processo de ensino/aprendizagem de uma nova língua e, também, 
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porventura, o traço distintivo mais saliente das abordagens de base genológica, no contexto 

das restantes abordagens de ensino. 

 Os procedimentos para a identificação dos géneros que foram sendo trazidos 

para a aula revelaram-se bastante fecundos, no sentido em que resultaram de tarefas de 

grande produção linguística dos aprendentes, quando envolvidos no estabelecimento 

dos propósitos e estruturação intrínseca, tendo aqueles aceitado muito bem as sugestões 

propostas. Tal como quanto às tarefas desenvolvidas para a identificação do Registo, 

antecipava-se algum alheamento, não confirmado, por parte dos aprendentes de culturas 

próximas da portuguesa. Foi clara a produtividade de tarefas que promoveram a 

percepção dos alunos do filtro textual que os conduzia ao género, fomentando a própria 

intuição para detectar o propósito e a estruturação interna. 

 A ritualização própria da adaptação de um ciclo de aprendizagem permitiu 

gerar, em algumas turmas, uma tal autonomia dos aprendentes, que estes, de moto 

próprio, iam desenvolvendo em pequenos grupos tarefas tendentes à procura de 

respostas para perguntas que dispensavam a intervenção do professor. Destas questões, 

saliento as seguintes, conferindo-lhe a ordenação mais adequada: que características 

particulares das etapas são significativas? Há em alguma fase um emprego 

lexicogramatical relevante (e.g. predomina algum tipo de processo ou circunstância)? A 

posição temática de algum elemento em particular é relevante para o desenvolvimento 

do texto? O vocabulário utilizado é técnico, especializado ou do dia-a-dia? O texto usa 

verbos modais? Com que propósito? De que modo se manifesta o significado 

interpessoal no texto – o sistema da avaliatividade exprime-se de forma relevante neste 

texto? Quanto à coesão textual, que tipo de conjunção é usado, há uma forma particular 

de referência (pronome)? Que cadeias lexicais ocorrem no texto? 
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 Sequências de perguntas idênticas às acima transcritas foram registadas em 

muitos dos portefólios realizados pelos aprendentes, onde, não raro, incluíam 

observações sobre a sua própria língua.  

 O conceito de Género adoptado revelou-se apropriado, como esperado, 

designadamente pela projecção dos elementos linguísticos e textuais, de acordo com as 

propostas da escola de Sydney. Não parece desadequado, contudo, o recurso ao modelo 

desenvolvido em línguas para fins-específicos, nomeadamente, quando trabalhando 

com textos-tipo de maior rigidez estrutural. 

A preocupação com a variedade de escolhas genológicas permitiu superar a 

situação tipificada de um recurso, sempre limitativo, aos géneros jornalísticos, o que 

configura uma exposição mais variada à língua-alvo. 

Em todos os cursos monitorizados, independentemente da constituição dos 

grupos, os aprendentes revelaram ter adquirido uma maior desenvoltura na 

interpretação dos géneros em aula, porventura em resultado de uma maior consciência 

da configuração genológica. Com efeito, foi referido por alguns alunos, no inquérito e 

nos portefólios, que o trabalho de base genológica teve consequências na segurança 

com que realizaram as tarefas em aula e participavam os resultados aos seus colegas. 

Na verdade, fazer uma apresentação oral, negociar oralmente uma interacção complexa, 

ler, interpretando diagramas ou gráficos, escrever pequenos ensaios, etc., para muitos 

alunos, deixaram de ser meras actividades de exercitação de competências, 

comunicativas ou não, sujeitas ou não a sanção, para passarem a ser actividades de 

interpretação consciente de géneros cujos contornos são bem conhecidos, por terem 

sido trabalhados no grupo. 

Esta diferença, constatada nas curvas evolutivas de uma percentagem 

significativa de aprendentes, é apenas uma, entre outras identificadas, que permitem 
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traçar uma linha divisória entre a ABG e outras abordagens de ensino, mesmo as mais 

próximas. Foi patente nos elementos contrastados apurados uma menor percentagem de 

discurso espontâneo livre registado durante a monitorização ABG e, consequentemente, 

uma maior ocorrência de discurso espontâneo orientado para um propósito. Os dados 

também revelaram uma maior consciência dos aprendentes quanto às suas 

aprendizagens, não só as que dizem respeito à língua mas também as aprendizagens 

sobre a cultura. Em outros ambientes de aprendizagem, os resultados tendem a enfatizar 

as aquisições gramaticais, ou, pelo menos, a exprimir essas aquisições com enfoque na 

gramática.  

 

 

        2. Desenvolvimentos paralelos 

  

 O desenho da investigação permitia a selecção e aprofundamento de um ou 

outro tópico que se revelasse pertinente no decurso da monitorização. Esta 

possibilidade foi preferida à escolha apriorística de um assunto, na medida em que 

estavam em consideração, não apenas uma abordagem de ensino de línguas, mas 

também um modelo de descrição das línguas pouco experimentado na língua 

portuguesa. Entre outras questões determinadas pela aplicação do modelo, surgiram 

principalmente as relacionadas com inovações conceptuais sistémico-funcionais, tais 

como o trabalho sobre a transitividade, sobre a estrutura temática, sobre os elementos 

de coesão e coerência (processos elípticos e de substituição e de conjunção), metáfora 

gramatical e padrões lógico-semânticos de relação entre as orações.  

 No contexto das observações realizadas, nomeadamente na primeira fase da 

investigação, impôs-se a hipótese de a metáfora gramatical ter uma interferência 
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particular no desenvolvimento do processo de aprendizagem, particularmente no de 

alunos de origem geo-linguística oriental. A constituição das turmas, com 

predominância deste tipo de público, favoreceu a motivação para o estudo do tema, 

tanto mais que a bibliografia disponível, assentando em discriminações idiossincráticas 

do público em foco e dos aspectos motivacionais e culturais, nunca considerou tal 

hipótese nem reflectiu, especificamente, sobre justificações plausíveis para o insucesso 

se situar predominantemente na transição entre os níveis A2 e B1 do QECR.  

 A hipótese da preponderância do significado interpessoal na aprendizagem de 

uma língua não-materna, não sendo comprovável no âmbito deste trabalho, perpassou 

em toda a preparação e desenvolvimento da segunda fase de monitorização, tendo 

constituído, juntamente com o estudo sobre a metáfora gramatical, os dois tópicos de 

reflexão paralelos ao eixo central da mesma. 

 Os conteúdos conclusivos que, aqui, designo por “desenvolvimentos paralelos” 

constituem o núcleo da investigação mais estimulante, do ponto de vista pessoal, desde 

logo pela circunstância de ter sido absolutamente imprevisto (e imprevisível) no 

desenho inicial da investigação, mas, sobretudo, por proporcionar a abertura a um 

conjunto de ideias e contributos para investigação futura. 

 

 

         2.1. Metáfora gramatical 

  

Os géneros que ocorrem em aula a partir dos níveis A2 e, sobretudo, B1 e B2, 

são, crescentemente, marcados pelo que se convencionou chamar estilo nominalizado. 

Este resulta de escolhas do falante que torna o discurso marcadamente condensado, 

fortemente provido de significado metafórico, onde predominam as metáforas 
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gramaticais. Na verdade, o próprio discurso quotidiano está eivado de metáforas 

gramaticais, entre as quais, abundantes “metáforas domesticadas” (Halliday, 1994: 

348), pelo que, o mero facto de, na transição dos níveis acima referidos, ser aumentado 

o grau de fluência e a variedade discursiva, resulta no incremento da ocorrência de 

metáforas gramaticais.  

Foi possível, no decurso da monitorização levada a cabo, partindo dos níveis de 

insucesso registados ao longo dos anos anteriores nos Cursos PLE na Faculdade de 

Letras de Lisboa, identificar um momento crítico na aprendizagem (transição entre os 

níveis A2-B1 e B1 do QECR) em alunos com origem geo-linguística oriental e foi 

estabelecido um nexo entre o menor ritmo de desenvolvimento (compreensão e 

expressão) registado nessa fase, com o incremento da metáfora gramatical nos textos 

propostos. O comportamento tipificado é tanto mais relevante quanto se reconhece que 

ele atinge toda a construção discursiva de uma sequência ou texto e não apenas o 

núcleo da metáfora. Os dados revelaram ainda que o conhecimento dos itens lexicais 

presentes nas sequências textuais e nas metáforas gramaticais não é o factor mais 

determinante na compreensão global, quer oral, quer escrita, não dando razão à 

generalidade das abordagens que põem ênfase no trabalho ao nível da unidade lexical 

por encararem a questão como um mero problema de competência derivacional. 

Foi possível demonstrar que, apesar da menor preparação global dos 

aprendentes “orientais” para a compreensão de metáforas gramaticais e das sequências 

textuais e textos em que estas estão inseridas, esta sua especificidade não se manifesta 

de igual modo em todos os tipos de textos, tendo sido apurados, para um dos quatro 

géneros testados, níveis de compreensão média, naqueles aprendentes, superior aos seus 

colegas. Foi estabelecido um nexo explicativo entre os factores motivacionais e a 

realização de tarefas associadas à “desconstrução” (designadamente, o trabalho sobre o 
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Registo e o Género), o que significa afirmar as virtualidades do ciclo de 

ensino/aprendizagem. De resto, estendido que foi o teste de compreensão a aprendentes 

envolvidos em outras abordagens, no que ao texto-tipo referido diz respeito, 

verificou-se que o factor mais determinante na compreensão era não/ter participado 

numa experiência de ensino de base genológica. Os mesmos dados permitem, ainda, 

discutir alguns consensos estabelecidos na bibliografia disponível quanto ao verdadeiro 

perfil de aprendente do aluno “oriental” e da melhor forma de o ajudar a aprender uma 

língua.  

Os dados obtidos no âmbito do estudo foram complementados com uma 

entrevista face-a-face e sugerida a realização de exercícios de interpretação e reescrita 

de pequenos textos em que existiam vários tipos de processos de transposição de 

significado. Os elementos da entrevista foram profusamente anotados, incluindo os que 

resultam da opinião dos alunos, tendo-se apurado duas posturas distintas nos grupos 

considerados. Os aprendentes orientais, ao procurarem suporte na extensão textual em 

que a metáfora se insere, fazem-no, em regra, acoplando um número variável de 

unidades lexicais que crêem formar um núcleo de significação, como se de uma 

expressão idiomática se tratasse e, perante a impossibilidade de aceder ao significado, 

bloqueiam. Os aprendentes do grupo não-oriental, mesmo quando não conseguem 

compreender através de uma informação contextual que lhes advém de uma cultura (e 

língua) mais próxima ou dos recursos próprios da prática de leitura, não bloqueiam e 

procuram um sentido com qualquer coerência. Por esta via, foi registado um número 

muito maior de compreensão errónea nestes alunos. Por outras palavras, o aprendente 

oriental não tem a verdadeira percepção do que está em causa na dificuldade que lhe 

surge e do processo que a origina. A tensão que preside ao acto de construir o texto 

metafórico (“tension between wording and the meaning the wording represents’ - 
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Martin, 1999: 34) merece ser desvendada de forma distinta no trabalho com estes 

alunos. Por essa razão foram sugeridas e aplicadas algumas práticas susceptíveis de 

ajudar o aprendente a dissociar duas categorias semânticas, associando, posteriormente 

uma delas com uma determinada categoria lexicogramatical, que é, no fundo, o que está 

em causa. 

O estudo sobre a metáfora gramatical demonstra que a realização deste tipo de 

observação, com enfoque em categorias discursivas particulares, é susceptível de 

revelar dados importantes sobre o comportamento dos aprendentes e permitir encontrar 

formas mais adequadas de apoio a quem pretende aprender uma nova língua. Sem 

adregar ser definitivo, tem o condão de sugerir um sem número de novas interrogações 

ainda não exploradas.   

 

 

         2. 2. Significado interpessoal 

 

 De uma perspectiva linguística, a existência de um número significativo de 

estudos sobre a avaliatividade vem promovendo a consciência da relevância do 

significado interpessoal na língua, designadamente em discursos tidos como objectivos 

(cf. discurso académico). Entre estes estudos incluem-se os trabalhos incontornáveis de 

Hyland (1998, 2000b) que partem de uma perspectiva pragmática, como os que 

exploram o discurso de um ponto de vista funcional, centrando-se em aspectos da 

estruturação e periodicidade discursiva (Martin & Rose, 2003). Merecem menção, 

ainda, trabalhos especificamente preocupados com a gramática da avaliação (Hoey, 
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2000; Conrad e Biber, 2000) ou com o seu léxico específico (Myers, 1996)5. Estas 

referências, não provindo rigorosamente da mesma sensibilidade teórica, convergem 

em acentuar a necessidade de um modelo capaz de captar a complexidade da 

avaliatividade em língua e permitir uma segurança analítica na interpretação das 

escolhas da língua no discurso – afinal o que se apresenta, de imediato, mais proveitoso 

para a linguística aplicada, embora, de modo nenhum, ainda explorado.  

 Na LSF, a semântica discursiva está, a um tempo, relacionada com o contexto 

(enquanto Campo, Relações e Modo) e com a lexicogramática, sendo que os sistemas 

da semântica discursiva funcionam a um nível mais abstracto do que a lexicogramática, 

podendo ser vistos, nesta, como padrões de significação (Martin, 2002c; Lemke, 1995). 

Em consequência desta construção, o sistema da AVALIATIVIDADE permite o trabalho 

(investigação e exploração didáctica) neste terreno intermédio entre o contexto, 

enquanto Registo e Género e a língua, enquanto lexicogramática. 

 Até ao surgimento do modelo da AVALIATIVIDADE, a totalidade dos estudos 

partia de uma distinção (e separação) entre a semântica e a pragmática, em que a 

semântica era geralmente tida como estando privilegiadamente ligada à realização do 

significado ideacional e, consequentemente, a realização da metafunção interpessoal era 

relegada para a desvalorizada pragmática6. Num modelo metafuncional, o significado 

avaliativo no discurso é sistematicamente codificado em padrões de escolhas na 

gramática interpessoal, mas, exactamente porque o modelo é metafuncional, o 

significado interpessoal pode ser co-ligado aos significados ideacional e textual. 

                                                 
5 Num âmbito mais lato, são referência trabalhos que, visando a escrita académica de uma perspectiva 
genológica, tentaram pôr em evidência a presença do significado interpessoal nos géneros discursivos 
académicos (Swales, 1990; Dudley-Evans, 1994 e 1997). 
 
6 Este tipo de concepção permitiu interrogações que resultam algo estéreis se observadas a partir de um 
modelo sistémico-funcional, como a de como considerar a interlinguagem pragmática aquisicional ou de 
natureza não-aquisicional. Conclui Bardovi-Harlig que “não é apenas não aquisicional, mas 
fundamentalmente não-aquisicional”… (Bardovi-Harlig, 1999:679). 
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 Ao longo desta dissertação fui procurando estabelecer os esquemas 

interpretativos que me pareceram mais favoráveis à apreensão dos textos pelos alunos, 

trabalhando no já referido meio-termo (“mild ground” Martin, 2002c) entre o contexto 

enquanto Registo e Género e a lexicogramática e anotei vantagens para a aplicação 

didáctica de um modelo que não desagrega semântica e pragmática e que equaciona três 

tipos de significado. Mais do que isso, a partir da transição da primeira para a segunda 

fase de monitorização, procurei desenvolver estratégias que assentam na assunção de 

que, em determinados géneros e sob determinadas condições, as manifestações do 

significado interpessoal são catalizadoras da produção discursiva. Não consegui 

demonstrar, até por ficar fora do âmbito da dissertação, o facto repetidamente 

percepcionado de que o significado interpessoal e as suas manifestações podem 

preponderar na construção discursiva em geral e que, do ponto de vista da aplicação ao 

ensino, são inúmeras as vantagens de os tomarmos como ponto de partida da 

exploração didáctica. Esta é, de resto, uma frustração do investigador quanto ao 

processo em que esteve envolvido e que resulta do próprio desenho de investigação. 

Tivesse podido contar com referências mínimas de aplicação, na língua portuguesa e no 

seu ensino, do corpo de ideias consignados quer da teoria linguística escolhida, quer da 

abordagem de ensino experimentada, e o rumo da investigação ter-se-ia centrado num 

ponto mais restrito, em que, certamente, as manifestações do significado interpessoal 

seriam contempladas. A teoria da AVALIATIVIDADE em ambas as vertentes, analítica e 

de aplicação, é da maior relevância para a língua portuguesa e o seu ensino. O 

conhecimento e difusão dos seus sistemas permite dotar os agentes, no terreno, de uma 

poderosa ferramenta para facilitarem o acesso a quem pretende aprender a língua.  
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        2. 3. Natureza da língua; descrição gramatical e prescrição gramatical 

 

 As questões sobre a natureza da língua, sua descrição e prescrição, no âmbito da 

aplicação ao ensino, não tendo constituído, propriamente, tópico de investigação, foram 

motivo de observação privilegiada, ao longo de toda a investigação, pelo que são aqui 

consideradas.  

 O estudo da gramática, nos cursos monitorizados, foi sempre ancorado no 

âmbito mais geral do desenvolvimento da língua em contexto. Os aprendentes foram 

levados a completar os seus conhecimentos, descobrindo como a língua portuguesa 

funciona para construir a realidade e, concomitantemente, produz significado, 

elaborando entre a objectividade e a intersubjectividade do enunciado. Essa 

interpretação da natureza e do papel da língua está na raiz do desenvolvimento da 

própria abordagem de ensino e revelou-se fonte de inspiração adequada à programação 

e desenvolvimento de todo o trabalho nos cursos. De resto, neste particular, a novidade 

não existe, já que é bem conhecido o facto de as perspectivas próximas do modelo 

cognitivo apresentarem mais dificuldades em adaptar-se ao domínio da aplicação em 

ensino, quando comparadas com a perspectiva em que a língua é vista como uma forma 

de comportamento. Essa dificuldade prender-se-á, em parte, com a visão fragmentada 

das componentes (e.g. sintaxe, semântica, pragmática, etc.) que induz uma dispersão no 

trabalho sobre competências, quando comparada com a formulação sócio-semiótica em 

que a lexicogramática está zurzida de forma indivisível com a produção de significado 

em contextos situacionais e culturais concretos.  

 Outra questão, era perceber até que ponto o modelo de descrição da língua 

usado, a GSF, se bem que mitigado, poderia constituir obstáculos ao desenvolvimento 

normal dos trabalhos, na medida em que não é o modelo conhecido pela maioria dos 
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aprendentes e, a sua adopção, implica o contacto com nova terminologia. A ilação mais 

saliente, retirada dos resultados obtidos e das respostas dos participantes ao inquérito 

realizado, é a de que o trabalho com base na gramática sistémico-funcional não 

representou, para os aprendentes, uma colecção de noções teóricas e explicações, mas 

numa fonte de exemplos ilustrativos e de tarefas que os ajudaram a tornarem-se 

melhores comunicadores, leitores e falantes do português. A novidade terminológica 

não foi sentida como um entrave, mas como uma decorrência do trabalho realizado, 

perceptível e explicável em linguagem simples e facilitadora, organizada de modo a 

interpretar e aprofundar textos autênticos, criando, no aprendente, uma nova consciência 

da relação entre a gramática e o significado. Os participantes acharam apropriado o 

tempo de trabalho dedicado à gramática e referiram que o eventual uso de um caderno 

de exercícios teria sido dispensável.  

Foi observado ao longo do desenvolvimento do trabalho gramatical sujeito a 

monitorização que o conceito de delicadeza sistémica se adapta muito bem ao processo 

de aprendizagem, já que possibilita uma adaptação a cada momento da aprendizagem, 

ponderando o nível de delicadeza a que se pretende aceder, sem que, com isso, fique no 

ar a sensação de incumprimento, o que não acontece com os processos em que o 

enfoque é o sistema de regras. Facilita ainda a diversificação de trabalho em grupos 

mais pequenos pelo ajuste das tarefas à constituição de cada grupo. Ainda reportando-

me aos dados do inquérito, sublinho o significado das reacções dos participantes ao 

trabalho estritamente gramatical, uma vez que, para a maioria dos alunos, a experiência 

representou uma mudança radical na perspectiva global, na terminologia e nos métodos. 
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        3. Autoavaliação reflexiva… 
 
 
 Os elementos conclusivos até agora referidos constituem os principais 

contributos da dissertação para a área de estudos em que ela se insere. Há, porém, outros 

elementos que resultam, de uma perspectiva pessoal, numa avaliação menos conseguida 

deste longo percurso que constituiu uma aproximação entre as ideias originais, a ABG e 

a LSF, em geral. Nesta autoavaliação crítica, antes de me referir a aspectos estritamente 

ligados à minha dissertação, gostaria de me referir a dois tópicos relacionados com o 

corpo de ideias que constitui as referências do meu trabalho, uma vez que os considero 

susceptíveis de condicionar a investigação e aplicação futuras. 

  

 O primeiro destes aspectos diz respeito à ênfase relativa conferida às 

componentes oral e escrita, quer no plano analítico quer no da aplicação ao ensino. É 

sabido que, do ponto de vista teórico, nada há que sugira o privilégio de uma das 

modalidades de expressão; porém, é inequívoco que os géneros escritos estão mais bem 

estudados e que a maior parte dos projectos conhecidos visam a melhoria da expressão 

escrita e não a comunicação oral. Com efeito, os estudos genológicos nasceram de uma 

investigação que visava a melhoria da escrita (cf., Wrting Project, 1979) e alguns dos 

desenvolvimentos analíticos mais bem conseguidos estão centrados na promoção de 

géneros escritos considerados fundamentais para uma literacia bem informada (cf. 

Rothery, 1996), sendo, também, assinalável, o esforço mais recente da investigação, 

centrado na comunicação multimodal (Gunther Kress & Theo van Leeuwen, 1996; 

Gunther Kress, 2003). No entanto, para um mais eficaz contributo desta área de estudos 

para o ensino das línguas, é absolutamente necessário que continuem a ser levados à 

prática projectos de investigação visando os géneros orais.  
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 O segundo aspecto que pretendo salientar diz, ainda, respeito às análises 

produzidas dentro da área de estudos que estou a considerar. A par dos documentos 

publicados, de apoio à formação de professores, são as análises textuais de inspiração 

genológica e a investigação co-relacionada que servem de farol aos projectos de 

investigação e ensino desenvolvidos em todo o mundo, pelo que são cruciais ao 

incremento deste domínio de estudos. Está estabelecido que a TR&G está intimamente 

ligada ao modo como a LSF estratifica a língua (e.g., os níveis de semântica discursiva, 

lexicogramática e fonologia/grafologia), o que sugere que o trabalho de análise se 

verifique para cada um dos níveis, com preponderância, aceite-se, dos dois primeiros. A 

prática, porém, instituiu o hábito, designadamente nas publicações de apoio à formação 

dos agentes de ensino, de favorecer a lexicogramática em detrimento da semântica 

discursiva.7 Este desequilíbrio tem a consequência de avizinhar, do ponto de vista da 

análise textual, a ABG das restantes abordagens de ensino, o que, por um lado, 

empobrece o leque de sugestões que podemos propor aos nossos alunos, e, por outro, 

atinge a identidade do modelo, porventura, naquilo que ela tem de mais inovador. É 

certo que, no plano analítico e, no respeito da própria teorização, a separação dos níveis, 

macro e micro, nem sempre resulta natural; todavia, há que fazer um esforço para que a 

ênfase na lexicogramática não corresponda a uma sobrevalorização da forma. Nesse 

caso, os professores terão tendência a não encontrar vantagens na opção de base 

genológica. Ao contrário, após a experiência tida no âmbito desta dissertação, julgo que, 

se há um tópico de investigação com projecção futura oferecendo um campo fértil de 

soluções credíveis, esse é o da (des)construção genológica, articulada com o sistema da 
                                                 
7 Peter White no seu seminário intitulado “Whither SFL-based student writing pedagogies? or Why are we 
stranded in the lexicogrammar?”, Universidade de Adelaide, 2008, reage também, de acordo com o 

resumo da sua apresentação, contra a relutância em fornecer aos professores elementos de construção 
genológica consistentes sobre as escolhas ao nível da semântica do discurso. Referindo-se aos materiais 
de treino/apoio aos professores difundidos no sul da Austrália, P. White afirma, no mesmo resumo: “(…) 
they typically provide only the most minimal account of the linguistics choices by which the school 
genres are enacted. Where they do provide na account, it is typically at the lexicogrammatical rather than 
the discourse semantic level”.  
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AVALIATIVIDADE, na justa medida em que muitos géneros, tipicamente, requerem um 

posicionamento interpessoal claramente avaliativo. Extrair desta articulação linhas 

inovadoras de aplicação ao ensino, predominantemente ancoradas no nível da semântica 

do discurso, parece ser uma sugestão segura para futura investigação.   

 Referindo-me, agora, aos aspectos relacionados estritamente com a minha 

investigação, gostaria de me centrar na escolha metodológica que, como já foi 

anteriormente afirmado, penso ter sido adequada, no sentido em que respeitou a 

natureza do propósito principal da dissertação, tendo conferindo centralidade à 

monitorização de um processo, para concluir da viabilidade da conjugação dos 

elementos em presença nesse mesmo processo. No entanto, não escondo que o longo 

período de observação, a variedade dos dados recolhidos, a enorme quantidade dos 

mesmos, a que se juntaram as exigências colocadas pela própria natureza da ABG (e.g. 

modelo gramatical, TR&G, ciclo de aprendizagem, entre outros aspectos) afectaram o 

âmbito da observação. Se, por um lado, não podia deixar de me centrar no conjunto 

observado, por outro, parte significativa do que de mais relevante aconteceu, situava-se 

na periferia, em fracções do observado. Entre os dois critérios de selecção de dados, o 

da relevância para o propósito central e o da relevância pela riqueza e originalidade dos 

dados, tive que optar pelo primeiro, resistindo ao apelo da excepção. Não foi 

praticamente possível, por exemplo, dar conta de várias estratégias de gestão dos grupos 

e sub-grupos. Naturalmente que parte destas estratégias poderiam ser implementadas, 

independentemente da abordagem escolhida; porém, aqui, foram norteadas pelo 

ambiente de base genológica e sistémico-funcional, pelo que teria sido revelador poder 

exibir a prova da sua relação com os gráficos de evolução individual e sub-grupal dos 

aprendentes. Foi penalizador, para o investigador, não encontrar um processo razoável 

para dar conta, por exemplo, de elementos da produção escrita e oral dos aprendentes, 
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em que, para além de documentos realizados em aula, se incluem algumas páginas de 

um “jornal de turma” e de vários portefólios, onde é possível descortinar o impacto 

(positivo) do trabalho de base genológica. Com interesse idêntico para a apreciação 

global do trabalho, seria a publicação de gráficos com as curvas evolutivas dos 

aprendentes, individualmente e em sub-grupos, bem como o resultado do estudo da 

relação entre esses dados e fases ou episódios particularmente significativos do processo 

de apropriação genológica. Os dados qualitativos e quantitativos das avaliações 

intermédias e até de processos avaliativos parcelares e pontuais teriam igualmente 

pertinência num cômputo integral. Na verdade, qualquer destes conjuntos de dados 

abriria um tópico novo de apresentação e discussão, o que estaria muito para lá do que é 

possível apresentar, o que constitui, desta óptica, uma limitação da própria metodologia.  

Ative-me, pois, à apresentação dos elementos mínimos de planificação, 

execução e balanço que, de algum modo, permitem representar o trabalho de base 

genológica realizado, todavia, estes não são mais do que a ponta do iceberg de um todo 

observado. Apesar do acima afirmado, foi mantida, no essencial, a relação entre os 

eventos do espaço-aula e a teoria, foi estabelecida uma relação reflexiva e 

interdependente entre a teoria e a prática, entre ideias abstractas vindas de várias áreas 

de saber e a sua realização em ganhos práticos. Neste contexto reflexivo, o acto de 

ensinar foi encarado com efeitos recíprocos sobre ambas, uma influenciando a outra: a 

teoria actualizada em prática, a prática informada pela teoria.  

 Gostaria ainda de me referir a outra limitação que diz respeito à figura do 

investigador, neste quadro metodológico. Trata-se, efectivamente, mais de uma 

exigência do que de uma restrição, na medida em que o formato experiencial de 

observação convoca, concomitantemente, a dupla condição de linguista e ensinante e 

fá-lo de forma permanente. Enquanto ensinante, recorri à experiência de vários anos de 
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ensino PLE, sem a qual não poderia levantar a âncora desta viagem; enquanto linguista, 

tive a percepção de que o contacto relativamente recente com o modelo 

sistémico-funcional se, por um lado, representava uma desvantagem, por outro, 

proporcionava novas interrogações e perspectivas de trabalho. Com efeito, fui 

verificando que, quanto mais progrido no conhecimento de sistemas de significação em 

linguística funcional, mais janelas se abrem para o texto, novas linhas de análise e de 

exploração em aula se me oferecem, o que me foi revelando um espaço criativo de 

investigação que aprecio e que, de resto, me sugeriu a incursão sobre a metáfora 

gramatical e a AVALIATIVIDADE. Reconheço, no entanto, que não é sempre fácil 

convocar, no momento certo e com a dose adequada, o linguista e o professor. Joan 

Rothery (1996: 87) adverte para a exigência da dupla condição nos seguintes termos: “It 

might be granted that by virtue of professional qualifications and practice, the 

educational linguist has significant experience in both fields, affording distinct 

advantages for working in each field because of this duality of practice.”  Na verdade, o 

conceito, subjacente, de linguística educacional ajusta-se bem ao movimento que está na 

base da ABG, desde a sua génese aos desenvolvimentos mais recentes, coincidindo, até, 

em certas circunstâncias.  

A este propósito, gostaria de reafirmar, nesta etapa derradeira da minha 

dissertação, que o universo de aplicação do ensino de base genológica é muito mais 

vasto do que a mera experiência do ensino PLE, em imersão, para um público adulto, que 

aqui foi posta em prática; efectivamente, os contextos experimentados cobrem já a 

quase totalidade das situações de ensino descritas, incluindo o ensino da língua materna 

e o desenvolvimento da literacia. O corpo de princípios que escora a abordagem está 

estabilizado, tendo algumas das suas ideias mestras, como foi afirmado ao longo desta 

dissertação, penetrado os espaços de outros horizontes quer linguísticos, quer 



 560 

educativos. É lícito, pois, esperar que esta investigação, sendo um esforço para colocar 

clara e inequivocamente, os estudos genológicos, ou pelo menos, uma certa visão destes 

estudos, no mapa do ensino-aprendizagem PLE, constitua um contributo indirecto para a 

reflexão sobre os Curricula, os programas nacionais, a literacia e práticas de ensino de 

língua, como de resto, vêm fazendo outros investigadores (cf. Gouveia, 2006a e 2006b). 

É lícito, também, esperar que a sugestão de linhas de investigação inovadoras, com base 

em ferramentas que a LSF utiliza, como a da teoria da AVALIATIVIDADE, enriqueça o 

conhecimento teórico e aplicado da língua portuguesa e do seu ensino, designadamente 

em contextos particulares do cumprimento da política de língua (cf. L2, contextos 

migratórios e de aprendizagem em países africanos).  

Novos caminhos estão, portanto, abertos para futura investigação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


