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   CAPÍTULO 4  

 

    Esboço e projecção de uma monitorização possível 

 

 

 

 

 

       1. Limites físicos e temporais 

 

A monitorização objecto desta investigação diz respeito a cinco cursos 

semestrais e dois mensais ocorridos ao longo de mais de dois anos. Uma vez que 

interessava fidelizar os dados obtidos e as conclusões transitórias, revelou-se 

indispensável estender as experiências pedagógicas implementadas a um número de 
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alunos superior à frequência normal de um curso. Foram, para o efeito, acompanhados 

sete Cursos com condições idênticas de monitorização; no entanto, é inegável que a 

experiência prolongada de trabalho alterou significativamente, se não as convicções, 

pelo menos a acomodação à novidade por parte do investigador/professor e até dos seus 

colaboradores, o que poderá ter-se reflectido na triagem e apresentação das sequências 

de ensino seleccionadas para este estudo.  

 A monitorização teve lugar entre os anos lectivos de 2004-2005 e de 2006-2007 

com a seguinte distribuição de observações: 

 

  1º semestre de 2004-2005      17 alunos   -   nível intermédio 

  2º semestre de 2004-2005      16 alunos  -    nível intermédio 

  Curso de Verão 2004-2005    18 alunos  -    nível intermédio 

  1º semestre de 2005-2006 13 alunos  -     nível intermédio 

  2º semestre de 2005-2006 15  alunos -  nível intermédio 

  Curso de Verão 2005-2006    16 alunos  -    nível intermédio 

  2º semestre de 2006-2007 18 alunos -  nível intermédio 

 

 Os números acima referidos dizem respeito à composição inicial dos grupos, 

não coincidindo exactamente com os de todos os dados estatísticos referidos no interior 

deste trabalho, em virtude da possível ausência de um ou outro participante no momento 

da recolha dos dados, da não realização das provas de avaliação intermédias ou do 

exame final, ou simplesmente pelo abandono precoce da frequência do curso por parte 

de alguns alunos. 

Todos os grupos eram do Nível Intermédio dos cursos de língua e cultura 

portuguesa oferecidos pelo Departamento de Língua e Cultura Portuguesa (DLCP) da 
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Faculdade de Letras de Lisboa. O nível Intermédio foi escolhido após a realização de 

uma experiência piloto de curta duração nos níveis Elementar, Intermédio e Avançado.  

 

 

       2. Nível Intermédio – justificação 

 

 A opção pelo nível Intermédio ficou a dever-se a duas ordens de razões: uma 

interna aos próprios cursos e ao ambiente em que estes se desenrolam, outra, externa, 

em resultado da análise de manuais de ensino PLE.  

Sendo o nível Intermédio, como a própria designação indica, um nível de 

charneira no interior de uma sequência idealizada (cf. Programa dos níveis dos Cursos 

PLE do DLCP da FLUL, Anexo A1), manifesta a tendência para acumular 

problemáticas dos níveis que lhe são contíguos, para além das próprias, o que lhe 

confere uma maior complexidade e riqueza. Refiro-me não só às questões de calibragem 

do próprio nível, mas, sobretudo, à relação da realidade proficiente do aluno com os 

descritores do nível. É frequente, por exemplo, ao realizar-se um diagnóstico, 

encontrarem-se grandes discrepâncias entre o diagnóstico do professor e a autoavaliação 

do aprendente que o orientou para um nível intermédio. É vulgar depararmo-nos com 

alguém que, tendo feito um curso de iniciação em escolas de países não-europeus (ou 

até europeus), se considera apto para frequentar o nível Intermédio, quando a sua 

proficiência medida em função da maioria dos descritores do QECRL é de A1. Além do 

mais, há a tendência ou necessidade para inserir neste nível alunos que, dadas as suas 

experiências de aprendizagem, trabalharam conteúdos temáticos muito díspares (por 

exemplo, alunos que iniciaram o contacto com o texto literário, mas não trabalharam 

conteúdos relacionados com a alimentação ou saúde nas suas funções mais básicas). Por 
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vezes, para evitar o efeito de saturação, são inseridos neste nível aprendentes que, tendo 

objectivos claros de certificação, não conseguiram ter sucesso nas duas ou três 

tentativas que realizaram. As turmas de Intermédio são, portanto, aquelas que 

apresentam tendência para uma maior complexidade, menor grau de homogeneidade, 

maior divergência no desenvolvimento individual dos aprendentes ao longo do curso. 

Este conjunto de factores confere um maior interesse analítico, embora, aceite-se, um 

maior potencial de disparidade em termos de resultados. 

A segunda ordem de razões diz respeito aos manuais, documentos de ensino e 

práticas identificadas. Em outro momento desta dissertação refiro a presença indelével 

nos documentos de ensino de línguas não maternas de princípios e conceitos que 

apresentam grandes afinidades com os da LSF, predominantes nas abordagens baseadas 

em género. É um facto comprovável em análise, mesmo que não muito profunda, que a 

generalidade das propostas textuais nos manuais mais recentes não se afasta 

substancialmente das noções de texto e de género praticadas no ambiente 

sistémico-funcional; porém, ultrapassados os níveis mais baixos (em regra, os dois 

primeiros da escala), esta regularidade desaparece progressivamente para ser substituída 

por um persistente interesse pelos (poucos) géneros dos media, o que não pode deixar 

de influenciar as práticas em aula. 

A complexidade da composição das turmas, a posição de charneira ocupada 

pelo Nível Intermédio no Curriculum institucional e a alteração crítica das propostas 

dos manuais situada a este nível, com natural reflexo nas práticas, sustentam a 

pertinência da opção pelo nível Intermédio.  
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        3. Ambiente geral de desenvolvimento da monitorização 

 

A praxis pedagógica é resultado da relação entre as teorias da linguagem e as 

restrições (adaptação, de preferência flexível) impostas pelos objectivos do curso. Esta 

relação é instanciada nos objectivos de ensino e interpretada nos processos e na sala de 

aula enquanto contexto social. No Curso do DLCP, as linhas de orientação, posto que os 

seus objectivos estão determinados, conferem grande liberdade de acção ao professor 

quanto à escolha de materiais, metodologia, estilo de ensino/aprendizagem, etc., o que 

permite que as três ou quatro turmas existentes, em média, em cada Nível (excepção 

feita ao nível Superior), possam representar três/quatro programas autónomos. Desde 

logo, porque as realidades das turmas podem ser bastante diferentes, mas também 

porque as interpretações do todo em causa podem variar de docente para docente. 

Os docentes são, na sua maioria, ex-alunos do Curso de Língua e Cultura 

Portuguesa, com alguns anos de experiência lectiva, designadamente em PLE, 

naturalmente identificados com o trabalho realizado no Departamento; porém, uma 

única professora, Maria de Jesus Pereira, possui formação em TR&G e na abordagem 

baseada em género, pelo que todas as turmas observadas lhe foram atribuídas.1  

Foram realizados registos áudio e vídeo de algumas sessões, numa fase inicial da 

experiência, sendo em tudo o resto, estas turmas, idênticas às restantes no mesmo nível, 

apenas com a particularidade de, em muitas aulas, terem o apoio de dois elementos. 

Com efeito, a presença de um investigador-observador, explicada aos alunos desde o 

primeiro momento, supunha apenas um novo elemento não interveniente; porém, com o 

                                                 
1 Quero, aqui, agradecer a colaboração de Maria de Jesus Pereira, por me ter facilitado o acesso aos 
grupos com a naturalidade com que o fez e também por, com a mesma naturalidade, se ter tornado 
cúmplice no desenvolvimento das experiências implementadas. Com efeito, a “Ju” não se limitou a uma 
imitação acrítica do que foi planeado e sugerido realizar, envolveu-se, sempre, de forma entusiástica e 
solidária, procurando que o caminho percursor que estávamos a trilhar chegasse a bom termo. 
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passar do tempo, o estatuto deste foi sendo alterado, tornando-se o investigador, 

gradualmente, mais participante, designadamente no apoio a tarefas descentralizadas 

como os trabalhos de grupo. 

 

 

      3. 1. Formação das turmas 

 

A organização das turmas é feita a partir dos dados do inquérito inicial 

(Apêndice 4A1) que procura determinar o que é possível saber dos alunos em respostas 

que economizam espaço (papel) e tempo. 

Se os participantes não provêm de níveis anteriores do curso, é fundamental 

fazer-se o escrutínio de alguns dados fundamentais: 

 

• a língua materna, a(s) outras línguas, a experiência linguística 

em geral, 

• principais áreas de interesse, 

• razões determinantes para a aprendizagem do português, 

• onde, durante quanto tempo e como decorreu a familiarização 

com a língua portuguesa, 

• que competências considera o participante já ter adquirido na 

língua portuguesa. 

  

A conjugação destes dados permite a arrumação dos alunos em grupos de cerca 

de 15 elementos cujo grau de homogeneidade, atendendo às circunstâncias, é bastante 

elevado. Nos primeiros três dias, realizam-se testes de diagnóstico para confirmação dos 

dados colhidos, contando-se ainda com a chegada de alunos retardatários para um acerto 

final qualitativo e quantitativo. Frequentemente, porém, outros factores interferem de 
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forma negativa na disposição dos alunos em turmas: a) pedidos de mudança de turma 

baseados nos horários preferidos em virtude das actividades extra-curso dos 

participantes; b) preponderância de alunos provenientes da mesma área geográfica e 

falando a mesma língua materna.  

No caso particular de alguns dos cursos em que decorreu a monitorização 

objecto deste estudo, o segundo factor foi preponderante, sendo o número de alunos 

oriundos da República Popular da China, designadamente de Macau, invulgarmente 

maior do que o dos restantes países. Frequentemente, também, não é possível acomodar 

a diversidade de necessidades, interesses e preferência dos alunos quando apenas estão 

disponíveis, no máximo, quatro turmas por nível. Nos Cursos de Verão, havendo um 

horário fixo para todas as turmas e, em regra, uma maior diversidade cultural dos 

participantes, é possível conferir um maior grau de homogeneidade aos grupos. 

 Em consequência do acima dito, antes do início das actividades lectivas, a 

coordenação transmite aos professores os dados que possui sobre a turma, 

designadamente os que se prendem com definição do (s) público(s) e caracterização das 

necessidades 

 

 

        4. Corte longitudinal – princípios de apresentação  

 

Um dos grupos (o primeiro sujeito a monitorização), por circunstâncias que se 

prendem com o quotidiano da organização de um curso, era composto por alguns 

elementos cujo nível de desenvolvimento em língua portuguesa não era compatível com 

o Curso Intermédio – com ou sem certificação nos níveis anteriores, com frequência por 

duas vezes consecutivas no nível Elementar do Curso oferecido pelo DLCP, razão pela 
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qual foram colocados em grupos de nível Intermédio2, ao que acrescia a circunstância 

de serem, em percentagem significativa, de origem oriental. Tal conjugação de factores 

não pode deixar de ter um grande impacte na constituição das turmas. Outros grupos 

monitorizados denotavam um perfil perfeitamente compatível com a realidade de um 

curso Intermédio, havendo até um caso em que a evolução do grupo excedeu as 

expectativas obrigando a uma revisão do programa a partir de metade do semestre. A 

monitorização cobre, portanto, realidades muito distintas nas diversas turmas, tornando 

difícil estabelecer correlações ajustadas e quase inexequível a síntese apropriada que 

pretende ser esta parte da dissertação.  

Outra ordem de factores, não menos relevante para a construção do nexo 

pretendido, dificultando a síntese, tem a ver com o facto de o trabalho, sobretudo a 

partir dos níveis A2 e B1, não se cingir apenas à apresentação de um género, sendo 

sempre introduzidos muitos outros elementos que se justificam pelo conhecimento 

anterior manifestado pelos alunos quanto ao “novo texto-tipo”, pelas semelhanças 

formais e linguísticas entre os textos-tipos convocados, pelo encadeamento oral/escrito 

ser mais/menos determinado por uma sequência coerente, ou ainda, pela vantagem de o 

desenho programático se poder constituir como uma rede interna de sub-géneros que 

integram as valências das várias entidades do grupo de aprendizagem. 

Os dados aqui apresentados têm em conta duas sequências de unidades 

correspondendo a dois momentos distintos da monitorização e do desenvolvimento da 

investigação e consideradas representativas do todo observado. O primeiro momento diz 

respeito à aplicação da ABG no contexto referido, junto de um grupo de alunos do 

                                                 
2 Ocorrências desta natureza sugerem a oportunidade de serem criados, em instituições como o DLCP da 
FLUL, níveis intercalares que correspondam a uma subdivisão mais detalhada do processo de 
aprendizagem, designadamente ao nível do “utilizador independente” (níveis B1 e B2 do QECR). A 
argumentação contraditória apresenta, igualmente, fundamentos de monta, pelo que, pela minha parte, 
sugeri, reiteradamente, em relatórios de coordenação, a adopção de um sistema descrito em módulos, 
dada a maior flexibilidade operacional oferecida por este sistema. 
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“Intermédio” com particularidades tais que representariam um desafio à aplicação das 

ideias de qualquer modelo de ensino de línguas. O segundo momento, reflectindo os 

dados introduzidos pela investigação até então realizada (e.g. trabalho sobre a metáfora 

gramatical, significado interpessoal) diz respeito à aplicação da ABG num grupo de 

“Intermédio” em fase mais avançada do desenvolvimento do programa. O que é, aqui, 

chamado “primeira fase da monitorização”, corresponde, temporalmente ao verdadeiro 

início da monitorização e coincide com o trabalho junto do grupo que apresentou o 

menor desenvolvimento médio em língua portuguesa e a maior prevalência de alunos 

orientais. A “segunda fase da monitorização” corresponde, temporalmente, ao segundo 

semestre de 2005-2006 e coincide com o trabalho junto de um grupo que apresentou o 

melhor desenvolvimento médio em língua portuguesa. 

   Para atenuar o efeito da conjugação dos factores acima referidos com a 

substancial dimensão dos dados recolhidos ao longo de todo o tempo de 

monitorização e tornar mais acessível a síntese realizada, decidi assumir os 

seguintes princípios de apresentação dos dados: 

 

1. Apresentar o programa aplicado no segundo semestre de 2004-2005, que 

toma como base de trabalho as realidades da turma tal como se 

apresentavam no início da monitorização. Este programa pretende 

traduzir o trabalho realizado nos cursos que aqui se identificam como 1ª 

fase da monitorização. 

2. Seleccionar duas unidades didácticas, desse programa, e apresentar, 

detalhadamente, as ocorrências essenciais da sua aplicação.  
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3. Incluir nestas ocorrências, descrições, especificações, comentários, 

relatórios de aulas respeitantes à aplicação do programa e outras 

informações, sempre que considerados pertinentes. 

            4. Apresentar o programa aplicado no segundo semestre de 2005-2006 que 

pretende traduzir o trabalho realizado nos cursos que se identificam 

como 2ª fase da monitorização. Quer o programa, quer as sequências 

apresentadas pretendem dar, sobretudo, consequência pedagógica às 

observações da 1ª fase de monitorização (e.g. trabalho sobre a metáfora 

gramatical e significado interpessoal).  

            5. A extensão das especificações, comentários, relatórios de aula e outros 

elementos necessários à apresentação da sequência da realidade 

observada será apoiada em informação qualitativa e quantitativa 

recolhida no curso da monitorização, em ambiente lectivo e 

extra-lectivo. 

6. Na impossibilidade de expor tudo, os elementos apresentados procurarão 

ser representativos da situação global observada.  

 

 Em conformidade com estes princípios, a selecção quer dos cursos, quer dos 

programas, quer das unidades didácticas, não foi casual. Dadas as circunstâncias, a 

escolha fez coincidir o relato com duas situações extremas de aplicação de um programa 

de nível Intermédio, na crença de que os limites aqui atingidos facilitam a interpretação 

da normalidade, se é possível usar-se o conceito de “normalidade” em ensino, 

particularmente em ensino de línguas. Relembro que o que é relatado como “1ª fase da 

monitorização” se situa no início da actividade lectiva junto de um grupo que possuía 

um nível de língua inferior a B1, apresentando enormes contradições quanto aos 



 
 

217 

interesses e necessidades dos alunos, para além de reclamar de muito trabalho ao nível 

de gestão das personalidades e da própria identidade intercultural. Em contraste, o que é 

relatado como “2ª fase da monitorização” corresponde ao trabalho junto de um grupo 

homogéneo com elevados índices evolutivos, durante um período lectivo já avançado 

no semestre.  

 Nestas circunstâncias, a apresentação dos programas e sequências de aulas, não 

deve ser interpretada como uma sugestão de trabalho pensada como modelo a seguir por 

quem pretenda aplicar uma ABG em contextos idênticos de aprendizagem; ao invés, 

servirá como um momento propício ao inventário de questões que se colocam à 

elaboração de um programa ABG e à discussão de soluções possíveis.  

Trata-se de um corte longitudinal de um todo observado ao longo de várias 

experiências distintas que tem por meta interpretar esse todo da forma mais transparente 

possível e simbolizar o trabalho realizado. Por essa razão, e para tornar legível o que é 

pretendido representar, foram expressamente eliminados tópicos que mereceriam 

idêntico destaque, como são os casos da avaliação, do uso das tecnologias de 

informação e comunicação, entre outros. O controlo das aquisições (avaliação), 

sobretudo, foi equacionado ser apresentado nos seus grandes traços, na medida em que 

os procedimentos avaliativos são fundamentais para afinar qualquer metodologia; 

porém, o elevado número de dados e o detalhe dos itens discretos de ponderação 

tornaria incomportável a sua exibição nos limites deste trabalho. Além disso, o enfoque 

nesses dados, seria susceptível de desviar a atenção do centro nevrálgico do processo de 

aprendizagem – a organização das aquisições a partir das competências reveladas pelo 

aprendente.  

Pela mesma ordem de razões, não é detalhada na apresentação das sequências de 

aulas (Capítulos 5 e 7), a parte substancial do trabalho sobre léxico e gramática que 
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coincide, grosso modo, com o que se faz em outras abordagens de ensino e que não 

constitui documentos especificamente preparados para os grupos observados (e.g. 

trabalho sobre colocação dos clíticos, expressão da quantidade). 

Trata-se, pois, de um corte longitudinal em que é pretendido patentear uma 

sequência de tarefas e actividades ordenadas que constituem momentos reais de aula; a 

trave mestra de uma continuidade que permite a leitura da aplicação típica do ciclo de 

aprendizagem. 

 

 

         5. Programa(s) e sua gestão 

 

Os programas dos cinco níveis dos Cursos PLE da FLUL (cf. Anexo A1) têm 

como característica comum a sua flexibilidade, no sentido em que as especificações, 

dentro do quadro dos níveis estipulado pelo Conselho da Europa, garantem uma grande 

autonomia de gestão no interior de cada grupo. A par desta característica programática, 

é, ainda, garantida ao professor uma substancial independência quanto à metodologia e 

processos de trabalho, o que implica que lhe é conferido um papel determinante na 

negociação e implementação do programa na turma. O professor é, deste modo, um 

decisor autónomo relativamente às opções tomadas no interior de cada grupo – 

desenvolvimento curricular, etc. E, além disso, é o responsável (e responsabilizado 

junto dos alunos e da coordenação) por: 

objectivos curriculares, 

 conteúdos (adaptação e desenvolvimento), 

 selecção de fontes e textos – não há manual obrigatório, 
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procedimentos avaliativos (excepto os da avaliação final que se realiza no 

CAPLE) 

 Neste quadro de actuação, a filosofia de construção do programa (para cada uma 

das turmas e, dentro de cada turma, para cada um dos possíveis sub-grupos) está muito 

ligada às suas realidades específicas, não se impondo uma rigidez programática presente 

em muitas escolas de ensino de línguas.  

Recorrendo à experiência da coordenação dos cursos, às inúmeras reuniões que 

tive com os colegas e à apreciação dos relatórios por estes apresentados, não corro 

riscos em afirmar que, de uma maneira geral, o ensino praticado se caracteriza por ser 

centrado no aprendente e baseado nas suas necessidades de aprendizagem, que o 

currículo-tipo é desenhado segundo uma moldura baseada em competências, que a 

generalidade dos colegas está particularmente sensível aos aspectos interactivos e 

comunicativos da aprendizagem e que, cada vez mais, os docentes envolvidos estão 

atentos à realização das competências interculturais. Termino esta breve apresentação 

do ambiente em que decorreu o estudo afirmando que, naturalmente, nunca nele foi 

implementado qualquer programa inspirado num abordagem baseada em género.  

 

 

5.1. A construção de um Programa 

 

O Curriculum, num contexto de aprendizagem como este, não é mais do que a 

afirmação geral de princípios, objectivos e conteúdos, para além de documentos 

relacionados com a gestão de programas no interior da instituição e procedimentos 

avaliativos. O Curriculum pode ser mais ou menos restritivo, mais ou menos integrador. 

Pode-se equacionar, portanto, a construção de um “programa” através da simples 
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selecção e sequenciação dos conteúdos curriculares, submetidos naturalmente a 

objectivos explícitos.  

A selecção e sequenciação de conteúdos deverão ser realizadas em 

conformidade com a realidade da Turma (e.g. necessidades, anseios, gostos, história de 

aprendizagem, etc.), o que implica que qualquer programa coerente só pode ser 

efectuado após os primeiros contactos onde se realiza uma recolha de dados detalhada. 

O programa, sendo um plano explícito para guiar os aprendentes e os ensinantes pode 

(deve) ser alterado com o decorrer do mesmo. É este conjunto de observações que torna 

a actividade de programação de um Curso tão exigente. 

A ABG, diversamente da generalidade das abordagens, define o Texto como 

unidade central do discurso, em torno do qual se congregam os restantes elementos 

considerados pertinentes para uma determinada situação de aprendizagem. Nesta 

conformidade, a tarefa central do construtor do programa reside essencialmente na 

definição dos textos-tipo (géneros) considerados pertinentes para um determinado 

momento de aprendizagem e organizá-los numa sequência pedagógica congruente. Tal 

tarefa, porém, está longe do simplismo que a sua enunciação sugere, já que exige a 

competência de conjugar as três entidades distintas já referidas; a primeira, elaborada 

para exprimir a fixidez institucional, a segunda (a Turma), sujeita a permanente 

evolução, e a terceira (o Texto), realidade multissignificante. 

Passarei a analisar em particular as duas primeiras, tendo em vista a 

sequenciação que constitui o programa proposto para a 1ª fase da monitorização. 
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5. 1. 1. Limites curriculares 

 

O Curriculum dos Cursos do DLCP na FLUL procura estar de acordo com as 

especificações e balizas emanadas dos grupos de Projecto, de Trabalho e de Autores do 

Conselho da Europa. No que diz respeito ao nível Intermédio (pensado para o nível 3 do 

sistema de cinco níveis da ALTE) e seguintes (Avançado e Superior), a interpretação 

institucional das linhas programáticas é tendencialmente abrangente e flexível, no 

sentido de ser adaptável à diversidade dos grupos constituídos. 

Os “conteúdos comunicativos” apontam para o desenvolvimento de capacidades 

de comunicação, sobretudo orais, ligadas às rotinas quotidianas e de temática menos 

previsível (a explorar de acordo com as necessidades e interesses dos grupos), de 

actualidade e interesse geral. Destaco os seguintes itens curriculares, tal como são 

formulados nos documentos do DLCP: 

 

* interagir em conversas de rotina sobre um conjunto de temas menos 

   previsíveis 

* compreender, de forma geral e detalhada, textos gravados, conversacionais ou 

não, do tipo: serviços informativos radiofónicos, anúncios, avisos feitos em 

lugares públicos 

*   estabelecer interacções sobre temas da actualidade e de interesse geral 

 *   planificar actividades e relatar acontecimentos 

* compreender conversas sobre a sua área profissional em situações de 

comunicação relativas ao trabalho 

*  participar numa reunião, compreender o essencial do que é dito, caso se trate 

da sua área específica. 

 

 Sobressaem os aspectos do desenvolvimento das competências da oralidade, do 

conhecimento cultural, equacionado em termos de “actualidade”. A área profissional do 
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aluno, caso seja relevante e adaptável aos interesses do grupo também pode ser 

explorada, de acordo com a proposta curricular. 

Os “conteúdos temáticos” são os seguintes:  

 * Trânsito 

 * Direitos e deveres dos consumidores 

 * Relações interpessoais 

* Trabalho 

* Lazer 

* Portugal e os portugueses  

* Regiões de Portugal 

 

 Quer os temas em si, quer as possibilidades de extensão por eles facilitadas 

mesmo quando pensados para um nível intermédio de desenvolvimento, oferecem uma 

enorme gama de géneros susceptíveis de serem explorados.  

        

 

      5. 2. Diagnóstico: necessidades e interesses 

 

 A análise das necessidades (dos alunos) não é um mero exercício de recolha de 

informação apenas considerado para o início das actividades, já que compreende a 

monitorização do progresso registado ao longo do processo de aprendizagem. Entendida 

com este âmbito, a análise das necessidades constitui um elemento essencial de um 

programa ABG. De momento, será considerada enquanto actividade pré-curso, pensada, 

em primeira-mão, para determinar as competências individuais já adquiridas e nunca 

visando um nível geral de proficiência da língua. Além disto, o momento de análise das 

necessidades é previsto para: 
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• permitir aos participantes exprimir os seus objectivos de aprendizagem e 

prioridades e preferências sobre o estilo de aprendizagem; 

• permitir ao professor reunir informações sobre o passado de aprendizagem 

do aluno e tecer considerações sobre estilos de aprendizagem mais 

favoráveis; 

• permitir ao professor e alunos identificar obstáculos à aprendizagem e 

considerar estratégias para lidar com estes; 

• proceder a um diagnóstico sustentado das necessidades dos alunos, 

considerados individualmente e enquanto grupo. 

 

  O diagnóstico das necessidades vai permitir ao professor modificar e renegociar 

os objectivos do Curso, dar conta do progresso dos alunos e intervir eficazmente no 

processo de aprendizagem. 

Este trabalho pré-curso realizou-se através das seguintes cinco etapas: 

 

1 Apreciação das fichas de inscrição dos alunos (Anexo A2).   

2 Confirmação dos dados patentes na ficha, em diálogo com o grupo de alunos 

(Apêndice 4A1). 

3 Realização do teste diagnóstico. Preenchimento do documento sobre 

motivações e temas prioritários (cf. Apêndice 4A2) 

4 Encontros (individuais ou em micro-grupos) para estabelecimento de metas 

individuais, prioridades e aspirações, esclarecimentos sobre aquisições 

anteriores, identificação de obstáculos à aprendizagem.  

5 Apresentação de um projecto de Programa. Estabelecimento de uma base de 

trabalho. 
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       5. 3. Estabelecimento e negociação de um programa viável 

 

 O termo “domínio” é usado pelo QECRL para referir a diversidade de situações 

em que podem inscrever-se as actividades linguísticas; sendo enfatizada a diversidade 

registada, é afirmado que, relativamente à aprendizagem de línguas, os domínios 

“podem ser classificados, de forma geral, em quatro sectores: o domínio público, o 

domínio privado, o domínio educativo e o domínio profissional” (QECRL: 36). Usando 

um ponto de partida idêntico para a classificação, M. Macken-Horarik elaborou uma 

proposta que, globalmente, não conflituando com a especificação patente nos 

documentos do QECRL, permite articulações mais compatíveis com as especificações 

oriundas da GSF, designadamente as que se referem ao Registo. 

 O primeiro passo da construção programática teve, portanto, como referência a 

síntese da articulação das dimensões contextuais com os três domínios culturais 

proposto por M. Macken-Horarik (cf. Figura 17).  

Esta abordagem, baseada numa grelha que foi pensada, em primeira análise, para 

o ensino secundário, tem a virtualidade de, quando adaptada a contextos de 

aprendizagem de uma língua não-materna, permitir sopesar a distribuição dos tipos de 

texto requeridos para um determinado Curso. São considerados, para efeitos de uma 

orientação da escolha final dos textos-tipos, os domínios culturais (quotidiano, 

especializado e reflexivo), cada domínio requerendo diferentes tipos de exigências aos 

alunos, pelo que a alternância de domínio em aula implica que sejam usadas novas 

variedades ou registos. 
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Domínios Culturais 

  

 

    Quotidiano    Especializado         Reflexivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Articulação entre as dimensões contextuais e os domínios culturais; proposta 
                 de M. Macken-Horarik (1996b: 241) 

 

 
      CAMPO 
 
 
 
conhecimento do 
senso comum 
 
(relevante para o     
quotidiano) 
 
 
 
 

RELAÇÕES  
 
 
papéis comunitários  
 
(caracterizado por 
familiaridade, 
sokidaridade,  
perspectivas 
particulares, região, 
país, etc.) 
 
 

     MODO 
 
 
a língua enquanto 
parte da realidade 
 
(como nas conversas 
face-a-face, 
comentários sobre 
aconteciemntos, língua 
em acção) 

 
 
 
 
 
conhecimento 
disciplinar 
 
(relevante para a 
educação formal 
especializada) 
 
 
 
 
 
                         
 
papéis especializados
  
   
(caracterizado por 
impessoalidade, 
formalidade e 
distância social 
 
 
 
 
 
 
 
 
a língua enquanto 
construtora da 
realidade 
 
(como nos textos 
académicos escritos e 
outras práticas) 

 
 
 
 
 
conhecimento  
crítico 
 
(relevante para a 
aprendizagem 
reflexiva e dialética) 
 
 
 
 
 
 
 
papéis múltiplos 
 
 
(caracterizado pelas 
contingências de um 
ambiente social 
diverso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a língua usada 
para questionar a 
realidade 
 
(como em textos 
argumentativos 
presentes nos media 
em geral) 

construções   de    actividades   e     coisas 

construções   de   si   próprio   e   dos   outros 

construções   para a produção  de   significado 
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No domínio “quotidiano”, a linguagem tende a fazer parte da realidade; as 

pessoas coordenam práticas materiais para estabelecerem relações sociais, 

designadamente através da oralidade. Os temas correspondem a um círculo restritivo de 

interesses (e.g. família, comunidade, trabalho), eventualmente exprimindo a pertença a 

um determinado grupo (e.g. religião, desporto, etnia). O domínio “especializado” 

implica a capacidade de compreender e exprimir conhecimento sistematicamente 

organizado como o que é expresso no discurso académico, científico, técnico ou 

profissional. O terceiro domínio, denominado “reflexivo”, por analogia com o termo 

gramatical (identificando tecnicamente o sujeito ou o objecto de um verbo) para 

designar o questionamento e a reflexão sobre os significados produzidos nos domínios 

anteriores, envolve a controvérsia, pontos de discussão, capacidades para a negociação 

de um caminho em ordem ao entendimento de um discurso, entre outras possibilidades. 

Naturalmente que o programa resultante do confronto entre o currículum 

institucional e as necessidades reveladas pelos alunos em apreço, terá que privilegiar os 

domínios “quotidiano” e “reflexivo”. O equilíbrio da proposta programática dependerá, 

então, muito da forma harmoniosa como forem apresentados os tópicos, as noções, as 

funções, os elementos lexicogramaticais e as actividades. 

A mesma autora (Macken-Horarik, 1996a), pensando ainda no público do ensino 

secundário, acaba por propor um modelo que identifica quatro (e não três) domínios 

culturais, articulados com as três variáveis de Registo. 

Na formação destes grupos, porque o contingente de estudantes universitários 

com prática, quer na língua materna, quer em outra(s), cobrindo os quatro domínios é 

significativo, torna-se fundamental que a cada momento do processo de aprendizagem 

se tenha em conta qual o domínio em que se está a funcionar. 
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Domínios de aprendizagem  

1 

Quotidiano 

 ponto de partida 

diferente e aberto para 

muitos alunos 

2      

    Aplicado             

controlo de ordens 

específicas de  

especialidade 

3 

Teórico               

acesso a formas 

poderosas de 

conhecimento e 

produção de 

significado 

4 

Crítico 

gestão  de conflitos 

entre diversas 

posições em 

competição 

conhecimento do 

senso comum 

relevante para o     

quotidiano) 

 

conhecimento prático 

requerido por tarefas 

específicas 

 

conhecimento 

conferido pela 

educação formal 

conhecimento 

requerido por uma 

perspectiva crítica 

informada 

papéis pessoais e 

comunitários 

envolvendo contactos 

familiares e 

perspectivas 

partilhadas 

 

 

 papéis de um 

profissional 

envolvido numa 

tarefa específica 

papéis impessoais e 

formais de um 

especialista 

distintos papéis 

exigidos por um 

ambiente social 

complexo 

a língua para 

participar em trocas 

face-a-face, 

conversas ou acção 

 

a língua 

especializada, léxico 

tecnológico ao 

serviço de tarefas 

específicas 

modelo de língua 

abstracto e 

académico 

a língua para 

interpretar, 

persuadir e 

subverter 

 

Quadro 6. Domínios de aprendizagem (adaptado de Macken-Horarik, 1996b) 

 

A maioria dos curricula sugere uma progressão que parte dos tópicos associados 

com o domínio “quotidiano” em direcção ao domínio “crítico”. Nem sempre esta é a 

melhor abordagem para o contexto que se está aqui a privilegiar, sobretudo quando as 

experiências de vida dos alunos já lhes propiciaram uma qualquer actividade prática ou 

    C 
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     0 
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profissão (domínio aplicado). Frequentemente, nestes casos, é mais útil pôr ênfase no 

“domínio aplicado”. Por outro lado, a aparente vantagem de se trabalhar com 

aprendentes com experiências em outras línguas nos vários domínios, frequentemente 

resulta numa enorme dificuldade em processar separadamente, na língua portuguesa, as 

variáveis adequadas de Registo, designadamente os itens associados a Relações e Modo. 

Ainda mais perturbador do bom funcionamento de um grupo de aprendizagem pode ser 

a coexistência nessa Turma de sub-grupos com experiências diversas no controlo dos 

domínios. Essa realidade pode ter consequências devastadoras para o processo de 

aprendizagem e para a comunicação dos elementos do grupo, porque, embora alguns 

tópicos estejam associados com domínios particulares de aprendizagem, muitos tópicos 

e temas podem ser abordados da perspectiva de qualquer um dos domínios de 

aprendizagem. O controlo, pelo professor e alunos, destes aspectos que se prendem com 

a informação sobre o Registo (Campo, Relações e Modo), propiciado por uma 

manipulação consciente da matriz dos domínios de aprendizagem é, pois, determinante 

para a realização de um programa de trabalho. A centralidade conferida pela ABG à 

análise das necessidades e aos princípios de programação, considerada no respeito dos 

domínios de aprendizagem é um dos contributos mais notáveis para a aprendizagem das 

línguas. 

Da conjugação dos princípios de organização programática com o modelo 

funcional da língua, resulta uma configuração de predicados que Feez & Joyce (1998: 

71) designam por matriz de conteúdos da língua: “It is, therefore, possible to use the 

functional language map to design a matrix of language content from which teachers 

select when planning a text-based syllabus. (…) The horizontal dimensions of the 

matrix are: register, meaning, grammar, expression”. As três variáveis de Registo são, 

na proposta das autoras, as dimensões verticais da matriz. De uma forma sintética, em 
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jeito de ilustração do modelo proposto, pode dizer-se que as especificações do Género 

abrangem os textos-tipo e o seu propósito social, os estádios através dos quais eles se 

desenvolvem, as estratégias e competências que permitem relacionar o texto e o 

propósito com que é realizado numa cultura. O Registo, desenvolve-se 

programaticamente através das suas variáveis: Campo (tópicos, actividades sociais e 

estratégias que têm a ver com a representação da realidade, etc.), Relações (estatuto 

relativo dos participantes, tipo e frequência do contacto dos participantes no Texto, 

avaliatividade, negociação e envolvimento, etc.) e Modo (distâncias no espaço e no 

tempo entre o Texto, a actividade social e entre os participantes, capacidade e 

estratégias para usar o canal, etc.).   

Em conformidade com a teorização anterior, Feez & Joyce (1998), (cf. Quadro 

7) propõem um conjunto de elementos básicos para a constituição de um programa 

baseado em género (em texto), acrescentando às especificações do Género e Registo, as 

de “significado” (unidade textual), “gramática” (o nível oracional, de frase, grupo, 

palavra e morfema) e “expressão” (aparato paralinguístico e não linguístico da 

comunicação, legibilidade, pontuação, etc.). 

A proposta de Feez & Joyce, 1998 pode (deve) ser enriquecida de acordo com 

a sensibilidade do programador, na medida em que a investigação revelou outras 

dimensões que podem completar, com proveito, os elementos sugeridos (e.g. sistema da 

avaliatividade). Alguns contributos para o aprofundamento destes elementos, não tanto 

da sua arrumação, serão feitos no momento da apresentação do Programa do Curso 

monitorizado neste estudo.    
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Quadro 7. Dimensões da língua: elementos de um programa ABG (adaptado de Feez & Joyce, 

                 1998: 72-74) 

   

 

GÉNERO 

Os padrões genereralizáveis da expressão do significado de um 

Texto que lhe conferem estabilidade e o tornam previsível no 

interior de uma cultura, porque orientado por um propósito 

reconhecido. 

 

 

 

 

REGISTO 

Campo (o quê) 

 

o tópico e a actividade 

social da situação 

Relações(quem) 

 

o estatuto relativo 

dos participantes, 

a frequência e o 

tipo de contacto 

que eles têm 

Modo (como) 

 

as distâncias em 

termos de tempo e 

espaço entre os 

participantes e a 

actividade social, 

o meio e o canal 

através dos quais 

o texto se 

apresenta 

 

SIGNIFICADO 
(semântica discursiva) 

construção do texto em 

termos experiencial e 

lógico 

construção do 

texto em termos 

interpessoais 

construção do 

significado textual 

 

LEXICOGRAMÁTICA 

como as orações no 

texto são construídas 

para realizar o 

significado experiencial 

como as orações 

no texto são 

construídas para 

realizar o 

significado 

interpessoal 

como as orações 

no texto são 

construídas para 

realizar o 

significado textual 

 

EXPRESSÃO 

 

 

apresentação das competências para a expressão eficaz de textos 

orais e escritos 
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Na verdade, a comunicação verbal não se produz de forma tão simples e 

unidimensional como é apresentada na matriz esquemática de Feez & Joyce, porém, 

usando esta ferramenta (ou outra aproximada), os professores podem planear com mais 

acuidade acções de curto, médio ou longo prazo. Feez & Joyce sugerem que o 

professor, construtor de curricula e programas, pode usar uma “matriz” como esta para 

os seguintes fins: 

 

• identificação das características de um texto-tipo 

• análise e identificação de textos modelo 

• análise da produção (escrita e oral) dos alunos e identificação das suas necessidades 

• selecção dos elementos programáticos 

• planificação das linhas de desenvolvimento através de uma ou mais 

dimensões 

• sequenciação dos elementos de um programa 

 

A experiência do professor, a sua acomodação à ABG e a realidade dos grupos 

determinará o maior ou menor grau de utilização de uma matriz desta índole. 

Um programa de inspiração ABG confere particular importância aos diferentes 

tipos de capacidades exigidos por cada um dos domínios e ao conhecimento consciente 

que os aprendentes possuem ou necessitam de adquirir quando passam de um domínio a 

outro. Outras abordagens também sublinham a interesse deste tipo de aquisições; 

porém, de uma forma geral, o verdadeiro trabalho sobre as implicações a nível de 

Registo, semântica e lexicogramática só é previsto ser realizado (quando o é 

completamente) numa fase avançada do processo/ciclo de aprendizagem. Um programa 

de formulação ABG encontra sempre espaço, uma vez apreciado o contexto e analisadas 
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as realidades de aprendizagem, para equacionar estes aspectos ao longo de um 

continuum equilibrado. Eggins (1994: 54) produziu uma analogia com a actividade 

desportiva enquanto jogo que pode ser tomada como referência para ilustrar a(s) pontes 

entre a língua e o processo social (cf. Quadro 8). 

 

     jogando 

 

(i.e. a linguagem 

dos jogadores e 

espectadores no 

momento do jogo) 

produzindo 

imagens verbais 

do jogo para quem 

não está presente 

 

(i.e. a linguagem 

do directo 

radiofónico) 

recontando o que 

aconteceu no jogo 

 

(i.e. na imprensa 

do dia seguinte) 

reflectindo sobre 

aquela actividade 

desportiva 

 

(e.g. no final de 

uma época, como  

balanço desta) 

Reflectindo sobre 

o papel desse jogo 

numa cultura 

 

(e.g. um ensaio 

sociológico) 

 

Acção        Reflexão  

Quadro 8. O modo contínuo – proximidade da língua como processo social 
                  (adaptado de Eggins (1994: 54) 
 

 

A utilidade do uso (consciência prática) do “modo contínuo” é reforçada, 

quando àquele se sobrepõem outros tópicos essenciais ao ensino das línguas, como, por 

exemplo, o binómio oral/escrito. O estabelecimento das diferenças entre as 

características da língua quando falada e da língua quando escrita constituiu-se em 

tópico incontornável do ensino das línguas, ponto de viragem na sua história, tratado em 

extensa bibliografia; porém, não existe, realmente, uma fronteira clara entre os dois 

modos de comunicar. Para o criador de programas, para os professores (posteriormente 

para o aprendente), a marcação de um continuum permite determinar quão oral/escrito 

um texto é, já que a língua falada tende a ser mais concreta do que a escrita e esta 
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característica reflecte-se inevitavelmente nas palavras e estruturas escolhidas pelos 

falantes. Há uma maior congruência na oralidade do que na escrita, no sentido em que 

os verbos tendem a representar acções, as conjunções são usadas para estabelecer 

ligações lógicas e os adjectivos para apoiar descrições. A oralidade, por proporcionar 

uma maior coincidência entre a forma e a representação, é tida como mais fácil para os 

aprendentes; contudo, em muitos contextos, como os dos grupos sujeitos a 

monitorização neste estudo, esta regra não se verifica. 

A possibilidade do recurso ao “modo contínuo” na preparação e 

acompanhamento de um processo de aprendizagem pode ainda ter aplicação como 

instrumento de medição das oportunidades disponibilizadas (grau e qualidade) para o 

trabalho com o oral e o escrito, fornecendo dados objectivos para os ajustes que, a cada 

momento, são possíveis operar.   

 Apresentei, neste capítulo, as condições materiais da monitorização realizada. 

Encontrando-me numa fase pré-programática da actividade lectiva, passei em revista os 

aspectos da construção de um programa ABG considerados com pertinência distintiva 

relativamente aos modelos mais actualizados de programação em ensino. Outros tópicos 

teriam ainda cabimento para o juízo que se possa fazer do contributo desta área para o 

planeamento da actividade lectiva; porém, o desenvolvimento da monitorização 

permitirá abordá-los directa ou indirectamente, pelo que me abstenho de desenvolvê-los, 

de momento. O exercício da apresentação da monitorização das unidades didácticas3 

(doravante, UD) seleccionadas é composto por uma referência aos antecedentes 

significativos (quando for julgado oportuno) e aos objectivos (gerais e específicos) da 

respectiva UD e completa-se através da apresentação das seguintes componentes: 

                                                 
3 Os objectivos não são especificados por aula, uma vez que, não tendo sido os tempos lectivos uniformes 
(houve aulas intercaladas de 50’ e 100’, de acordo com as disponibilidade de salas e de horário), seria 
difícil fazer o contraponto da realidade planeada com a realidade observada e, para além do mais, o 
detalhe e as especificações necessárias seriam de leitura fastidiosa. 
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         a)  diagrama de desenvolvimento das actividades e tarefas, organizado por 

momentos do ciclo de aprendizagem; 

         b) apêndice contendo os documentos propostos e usados em aula;   

incluindo, por vezes, linhas de exploração dos mesmos; 

c)  relatório de assistência; 

d) apreciação global do trabalho realizado. 

 

 O relatório de assistência é apresentado como elemento complementar de 

monitorização, acrescentando comentários ao modo como as tarefas decorrem e à 

receptividade junto do grupo. Como elemento complementar só adquire pertinência se 

apreciado no confronto com o diagrama respectivo do desenvolvimento de actividades 

(previstas para a UD) e com a consulta dos documentos utilizados em aula que se 

encontram em apêndice. 

 Nele se contabilizam os tempos reais gastos em cada tarefa. Não são 

apresentados os tempos de outros momentos de aula, não previstos ou outros, que se 

considerem de pertinência relativa para a finalidade do relatório (e.g. momentos 

frequentes de discurso regulador, de clarificação de ideias ou apreciação de portefólios e 

outros trabalhos, a pedido dos alunos). O tempo envolvido na globalidade destas outras 

actividades calcula-se pelo diferencial entre o tempo total da UD e o tempo apurado para 

o total das actividades relatadas. 

 No relatório, apresentam-se alguns documentos usados em aula que resultaram 

da actividade dos alunos, individualmente ou em grupo (e.g., preenchimento de uma 

ficha previamente preparada). Não são apresentados exercícios de substituição, 

transposição ou de outra índole com incidência na mecanização de aspectos formais da 

gramática (e.g., formas verbais, plurais irregulares, graus dos adjectivos, etc.) não só por 



 
 

235 

não ser uma tarefa muito recorrente, como também por considerá-la de interesse menor 

enquanto substância do observado. 

 Na impossibilidade de apresentar um corpus significativo da produção dos 

alunos, apresentam-se, pontualmente, em anexo, documentos que correspondem à 

produção individual de um ou outro aluno, quando considerada pertinente enquanto 

traslado da globalidade da produção do grupo ou como ilustração de um aspecto 

particular em foco. 

 Completa o relatório de assistência uma referência quantitativa à produção do 

aluno: a) oralmente, em aula, comparativamente com a do professor; b) escrita, quer em 

aula, quer como actividade extra-lectiva. 

 Os programas dos cursos sujeitos a monitorização, no que à mobilização dos 

géneros diz respeito, (dos quais foram seleccionas as sequências – Capítulos 5 e 7) são 

apresentados nos Apêndices 4A3 e 4A4. Nestes, em caixa central, figuram os géneros 

prioritários previstos para cada unidade didáctica, à esquerda, estão patentes os modos 

retóricos correspondentes e, à direita, os géneros secundários previstos na programação 

da UD. 
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6. Índice de Apêndices ao Capítulo 4 
 
 
 
Apêndice 4A1 Registo inicial de dados dos alunos que participaram na monitorização. 

 

Apêndice 4A2 Documento para súmula dos dados obtidos a partir do teste de 
diagnóstico. Informação complementar relativa a motivações e temas 
prioritários. 

  
 
Apêndice 4A3 Programa, no que à mobilização dos géneros diz respeito, do Curso 
                         (1ª fase da monitorização). 
 
Apêndice 4A4 Programa, no que à mobilização dos géneros diz respeito, do Curso 
                         (2ª fase da monitorização). 
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7. Apêndices ao Capítulo 4 
 
 
Apêndice 4A1 Registo inicial de dados dos alunos que participaram na monitorização 

 
 
REGISTO INICIAL DE DADOS 

 

Código do 

aluno 
País de origem 

Língua 

materna/outras 

Tempo de 

aprendizagem 

Tempo em 

imersão 
Profissão 

 Formação 

Académica 
Propósitos 

04x7 Holanda Nerl., Ingl., Alem.(-) 8 meses (univ.) - de 1 mês Fotógrafa Lic. (2ª ano) Turism, cult. 

04x11 França Franc., Ingl. 1 ano (univ.) - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

04x12 Marrocos Arab, Franc., Cast.  1 ano (univ.) - de 1 mês Estudante Lic. 3ª ano) Compl. Acadm. 

04x13 Marrocos Arab., Cast. 1 ano (univ.) - de 1 mês Estudante Lic. (1ª ano) Compl. Acadm. 

04x15 Itália Ital., Cast. 5 meses (univ.) - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

04x17 Senegal Loc., Franc. Ingl (-) 1 ano 3 meses Professor Lic. (4ª ano) Compl. Acadm. 

04y18 Rússia Russ., Ingl.(-) 3 meses (esc.líng.)  1 ano Empr. Restaur. Lic. (1ª ano) Trabalho/Integr. 

04y22 Rússia Russ. 2 mês. (acolhimento)  8 meses Empr. Restaur. 12º ano Trabalho/Integr. 

04y24 China Cant., Ingl (-) 2 anos 1 sem. FLUL 1 semestre Estudante 12º ano Est./neg. 

04y27 Ucrânia Ucrân. Rus. 10  meses 1 ano e meio Empr. Comércio 12º ano Trabalho/Integr. 

05z22 Holanda Nerl., Ingl. 5 meses - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

05z40 China (Macau) Cant., Ingl (-) 1 ano e meio 1 ano Estudante 12º ano Est./Neg. 

05z41 Alemanha Alem., Ingl. 1 semestre - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

05z44 Croácia Croat., Ingl. 1 semestre 1 ano Agent. Comercial Curso Comercial Profiss./Integr. 

05z49 China (Macau) Cant., Ingl (-) 1 ano e meio 1 ano Estudante 12º ano Est./Neg. 

05z00 França Franc., Ingl. 2 sem (univ.) - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

05z19 Macau (Port.) Cant., Ingl (-) 2 anos, 1 sem. FLUL 1 ano e meio Estudante 12º ano Est./trabalho 

05z24 Áustria Alem., Ingl., Cast. (-) 4 meses - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

05z27 Dinamarca Din., Ingl., Cast..(-) 2 sem (univ.) - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

05z28 Coreia Corean. Ingl (-) 5 meses 3 meses Agente Futebo. 12º ano Trabalho 

05z29 Est. Unid. América Ingl. 2 sem (univ.) - de 1 mês Estudante Lic. (1ª ano) Compl. Acadm. 
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REGISTO INICIAL DE DADOS 

 
  

Código 

do aluno 
País de origem 

Língua 

materna/outras 

Tempo de 

aprendizagem 

Tempo em 

imersão 
Profissão 

 Formação 

Académica 
Propósitos 

O5z31 Sérvia Sérv, croat., Franc. 1 semestre 3 meses Professor Licenciado Profiss.,Cult., Int. 

05z32 Cuba Cast., Ingl. 3 meses - de 1 mês Estudante Lic. (3ª ano) Compl. Acadm. 

05z33 Japão Jap. Ingl. (-) 1 ano 1 semestre Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

06x2 China (Macau) Cant., Ingl. (-) 2½ ano 2 sem. FLUL 2 semestres Estudante 12º ano Est./Neg. 

06x3 Croácia Croat., Ingl. Alem. 2 sem (univ.) 7 meses Economista Lienciado Profiss.,Cult., Int. 

06x5 Japão Jap., Ingl., Corea. 8 meses 3 meses Gestor de Empres. Licenciado Profiss.,Cult. 

06x6 China Mandar., Ingl. 1 ano 2 semestres Estudante 12º ano Negóc. Brasil 

06x7 Alemanha Alem., ingl. (lusodes) 5 meses - 1mês Paramédico Lic. (form. Prof.) Profiss.,Cult. 

06x11 China Cant., Ingl. (-) 2½ ano 2 sem. FLUL 2 semestres Estudante 12º ano Est./trabalho 

06x12 Espanha Cast., Ingl. 1 semestre - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

06x13 Espanha Cast. 3 meses 1 ½ ano Doméstica Frequ. Univ Turism./Cult. 

06y16 Holanda Nerland. Ingl,Cast 2 sem (univ.) - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

06y17 Indonésia Indon, Ingl. 1 ano 1 semestre Missionário Form. Relig. Profiss./Cult. 

06y19 Argentina Cast., Ingl (-) 5 meses - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

06y20 Canadá Ingl., Franc. 8 meses - de 1 mês Arquitecto Lic.Arquitect. Prof./Cult. 

06y21 Rússia Russo, Ingl. 1 sem (univ.) 7 meses _____  Eng. Ambiente Trabalho/Integr. 

06y22 Alemanha Alem., Inl. 1 semestre - de 1 mês Estudante Lic. (1ª ano) Compl. Acadm. 

06y32 China Cant., Ingl (-) 2½ ano 2 sem. FLUL 2 semestres Estudante 12º ano Est./Neg. 

06y34 Polónia Polac., Rus., Ingl. 6 meses - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

06y37 Itália Ital., Ingl., Alem. 3 meses - de 1 mês Tradutor Licenciado Profiss./Cult 

06y23 Alemanha Alem., Ingl. 2 sem (univ.) - de 1 mês _______ 12º ano Trabalho/Integr. 

06y26 Japão Jap., Ingl. 2 sem (univ.) 2 semestres Func. Emb. 12º ano  Turismo/Cult. 
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REGISTO INICIAL DE DADOS 

 
 
  

Código 

do aluno 
País de origem 

Língua 

materna/outras 

Tempo de 

aprendizagem 

Tempo em 

imersão 
Profissão 

 Formação 

Académica 
Propósitos 

O6y27 Grécia Grego, Ingl. 4 meses (univ.) 4 meses Médico Mestre Profiss. 

06y28 China (Macau) Cant., Ingl. (-) 1½ ano 1 sem. FLUL 2 semestres Estudante 12º ano Est./Neg. 

05y30 Itália Ital., Ingl., Franc. 1 semestre - de 1 mês Jornalista Licenciado Profiss/Cult. 

06y31 Suécia Suec., Ingl.(lusodes) 4 meses - de 1 mês Estudante Lic. (1ª ano) Cult./Fam. 

06y35 Est. Unid América Ingl. (lusodescend.) 7 meses - de 1 mês _______ 12º ano Cult./Fam. 

06y36 China (Macau) Cant., Ingl. (-) 1½ ano 1 sem. FLUL 2 semestres Estudante 12º ano Est./trabalho 

06y39 Polónia Pol., Russ., Ingl 1 semestre 8 meses Engenh. Geol.  Lic. Engenharia Profiss.,Cult., Int. 

06y41 China (Macau) Cant., Ingl.  2½ ano 2 sem. FLUL 2 semestres Estudante 12º ano Est./Neg. 

06y42 Indonésia Ind., Ingl.(-) 2 anos 1 ½ ano Seminarista 12º ano Cult. 

06y44 Ucrânia Ucran., Russ. 1 ano 1 ano ________ 12º ano Trabalho/Integr. 

06y32 Japão Jap.-Ingl. 1 ½  ano 5 meses Instrumentista 12º ano profissão (mús.) 

07x2 Grã-Bretanha Ingl., Alem. 2 sem (univ.) - de 1 mês Estudante Estudante Compl. Acadm. 

07x4 China Mandar., Ingl. 1 ano e meio 1 ano Doméstica 12º ano (comp. marido) 

07x5 China (Macau) Cant., Ingl. (-) 2½ ano 2 sem. FLUL 2 semestres Estudante 12º ano Est./trabalho 

07x9 China (Macau) Cant., Ingl. (-) 2½ ano 2 sem. FLUL 2 semestres Estudante 12º ano Est./Neg. 

07x10 Hungria Húng., Ingl.,Alem. 3 meses 3 meses Engenheiro Lic. Engenharia Profiss., Cult. 

07x13 Eslovénia Eslov., Ingl., Russ. 1 semestre 1 ½ ano Decorador Curso Profiss. Trabalho/Integr. 

07x14 China (Macau) Cant., Ingl. (-) 2½ ano 2 sem. FLUL 2 semestres Estudante 12º ano Est./trabalho 

07x15 Moldávia Mold., Russo, Ingl 4 meses (acolhim.) 8 meses Empr. Restaur. 12º ano Trabalho/Integr. 

07x17 Grã-Bretanha Ingl., Cast. 2 sem (univ.) - de 1 mês Estudante Lic. (2ª ano) Compl. Acadm. 

07x18 China (Macau) Cant., Ingl. (-) 2½ ano 2 sem. FLUL 2 semestres Estudante 12º ano Est./Neg. 
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Apêndice 4A2 Documento para súmula dos dados obtidos a partir do teste de 
diagnóstico. Informação complementar relativa a motivações e temas 
prioritários. 

Diagnóstico (registo) 

 

Código do aluno ________  Conhecimento genológico: 

 

 trocas sobre experiências pessoais (o) _________________________________ 

 relato sobre acontecimentos   (o) (e)    _________________________________ 

 resposta a convites (o) (e)                     ________________________________ 

 escrita de carta informal (e)                  _ _______________________________ 

 

 resposta a anúncio para emprego (e)    _________________________________ 

 elaboração de um C.V. (e)    _________________________________ 

  

pedir refeição num restaurante (o)       _________________________________ 

 exprimir opinião sobre uma refeição (o) _______________________________ 

  

 marcação de consulta (o)    _________________________________ 

 interacção simples com profissional 

 de saúde   (o)     __________________________________ 

 

 reserva de alojamento (o)       __________________________________ 

           pedido de informação simples num 

 posto de turismo ou visita guiada       __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação complementar 
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   Diagnóstico (registo) 

 

Código do aluno ________  Conhecimento lexicogramatical: 

 

    Sistema verbal – Modo Indicativo 

    Presente 

 Expressão do presente imediato   ______________________ 

 Expressão do presente habitual    ______________________ 

Expressão do futuro próximo    ______________________ 

       

   Pretérito Perfeito Simples 

Expressão do passado pontual 

   Pretérito Imperfeito 

Acção a decorrer no passado vs. Passado pontual ______________________ 

Descrição no passado     ______________________ 

Acção durativa v.s. Frequentativa   ______________________ 

Imperfeito de Cortesia    ______________________ 

 

Sistema verbal – Modo Imperativo 

 Expressão da ordem  -  v. reg. e v. irreg.  ______________________ 

 Expressão da ordem  - form. afirm. e neg.  ______________________ 

 

Voz Passiva vs. Voz Activa 

Adjectivos 

 Grau       ______________________ 

 Colocação      ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Informação complementar 
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Apêndice 4A3 Programa do Curso (1ª fase da monitorização), no que à mobilização 
dos géneros  

           
 

 
  7 
 
 
 
 
 
 
  6                                                                              LAZER 

 
 
 
 
 
  5                DIREITO E DEVER 
                    DO CONSUMIDOR  
 
 
 
 
 
 4                ACTUALIDADE 
 
 
 
 
 
 
 3                                             SAÚDE  
 
 
 
 
 
            
 2               TRÂNSITO  
 
 
 
 
       
1             ALIMENTAÇÃO 
                                                                      
 
           

 

 

    CONTO  
(Narrativa 
“exemplar”/ 
”mito”) 

ARTIGO: 
DIVULGAÇÃO 
(turística) 
G. PROMOCIONAL 

 
CARTA DE  
RECLAMAÇÃO 

ARTIGO: 
INFORMAÇÃO 
(bolsista) 
 

 
BULA 
(medicamento) 
 

 
NARRATIVA  
DE 
ACIDENTE 
 

 
RECEITA 
(culinária) 
 

 
Argumentativo 
 

 
Expositivo 

 
Informativo 

relato pessoal (o)(e) 
relato autobiográfico ((e) 
relato biográfico (o)(e) 

opinião sobre  
comida (o)/ 
restaurantes (o) 
 

Formulário (e) 
(preenchimento) 
Reconto e relato  (de 
acidente) (o)(e) 

Instruções (o) 
Info científica (e) 
Ass. Prim. socorros (o) 

Leitura de gráficos (e) 
opinião sobre 
mercados (e)  
 

Trocas de bens e inf. (o) 
Instruções de 
funcionamento (e) 
 

g. persuasivo (e) 
Brochura institucional (e) 
Hibrid: turismo/ecologia 

 
Instrutivo 

 
Narrativo 

 
Instrutivo 

 
Narrativo 
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Programa, do Curso (1ª fase da 
monitorização) no que à mobilização 
dos géneros diz respeito.  
 
 
 
 
 
            14 
 
 
 
 
 

                                                            

13 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

 12 
 
 
 

                             

                                                                       

11   
 
 
 
 
 
               10                             

  
 
 
 
 
 
                9 
                                                                                                           
                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                                                   

7  
 
 

Relato pessoal 
G. PEDGÓGICO: 
Balanço das actividad. 
G. Argumentativo 
Activid. dplaneamento 

 
PORTEFÓLIO 
(g. pedagógico) 

 

REPORTAGEM 
(imprensa escrita 
e televisiva) 

Portugal e Regiões 
 
BROCHURA DE 

DIVULGAÇÃO 

TURÍSTICA 

 
CARTA DE 

CANDIDATURA A 

OFERTA DE 

EMPREGO 

 
CURRICULUM 

VITAE 

 
INFORMAÇÃO  
ECONÓMICA 
 

Instrutivo 
(pedagógico) 

 
Narrativo 

 
Expositivo 

 

G argument. – crónica (e) 
Leitura de gráficos (o)(e) 
Relatório (e) 
 

G. estórias (o) (e) 
Relato pessoal (o) (e) 
Relato institucional (e) 

G. promocional (e) 
Entrevista (o) 
Diálogo profissional (o) 

G. promocional (e) 
G. de estórias (e)(o) 
Relatório de Consulta (e) 

g. estórias (o)(e) 
crónica (e) 
Leitura de gráficos (o)(e) 

Portefólio (e) 
Jornal de Turma (e) 
Aval. Multimodal (o)(e) 

 
Argumentativo 

 
Narrativo 

 
Informativo 

  
  Narrativo  

ACTUALIDADE 

TRABALHO 

TRABALHO 

LAZER 

ACTUALIDADE 
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Apêndice 4A4 
Programa do 
Curso (2ª fase da 
monitorização), 
no que à 
mobilização dos                                                  
géneros diz 
respeito 
 
 

DIREITOS          
DEVERES 

                                         CONSUM. 
     5 
 
 
 
 
 
     4                ALIMENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
   3       
 
 
 
 
 
  2            TRÂNSITO 
 
 
 
 
 
 
 1      ACTUALIDADE 
 
 
 
 
 
 
0       SAÚDE 
 
 
 
 
 

RELATO PESSOAL(O) 
 
PORTEFÓLIO 
 
JORNAL DE TURMA 
 

 
CARTA DE 

RECLAMAÇÃO 
 

 
ARTIGO DE OPINIÃO 
(doçaria 
conventual) 

 
ARTIGO DE 

DIVULGAÇÃO 
TEATRO 

 
NARRATIVA  
DE 
ACIDENTE 
 

 
ARTIGO DE 
INFORMAÇÃO 

ECONÓMICA 
 

Portugal e Regiões 
 
BROCHURA DE 

DIVULGAÇÃO 

TURÍSTICA 
 

 
Expositivo 

 
Argumentativo 

 
Expositivo 

Relato autobiográfico 
Relato biográfico 
G. prospectivo 

G. instrucional – como 
proceder para ir… (e) (o) 
 

Relatório-síntese 
Leitura de gráfico (e) 
(o) 
 

Formulário (e) 
(preenchimento) 
Reconto e relato  (de 
acidente) (o) 

 
Troccas de bens e inf. (e) 
Artigo imprens. (e) 

Crónica (e) 
Conversa gregária (o) 
 
 

Requerimento (e) 
Troccas de bens e inf. (o) 
Relato pessoal (o)(e) 

 
Informativo 

 
Informativo 
 

 
Argumentativo 

Narrativo 
(intenção pedagógica) 

6

LAZER 
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Programa, no que 
à mobilização dos 
géneros diz 
respeito, do Curso 
(2ª fase da 
monitorização 
 
13 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
                      

   
 

 
BULA 
(medicamento) 
 
 

 
PORTEFÓLIO 
(g. pedagógico 

 
DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA 
(agricultura 
biológica) 

 
Portugal e Regiões 
 
 DIVULGAÇÃO 

TURÍSTICA 

 
ACONSELHAMENTO 
CIENTÍFICO-MÉDICO 

 
CURRICULUM 

VITAE 
 

 
REGULAMENTOS 

SOBRE MERCADOS E 

FESTAS POPULARES 

Instrutivo 
(pedagógico) 
 

 
Argumentativo 
 

 
Argumentativo 
 

Instruções (o) 
Info científica (e) 
Ass. Prim. socorros (o) 

 

Instruç. na Internet (e) 
Instr. Conversa gregária 
Correpondência pessoal 

G. estórias (o) (e) 
Relato pessoal (o) (e) 
Relato institucional (e) 

 

G. instru. (transaccional): 
procedimentos com 
electrodom., ouros apar. 

G. promocional 

G. Instrutivo 
(transacional) 

Portefólio 
Jornal de Turma 
Aval. multimodal 

 

 
Instrutivo 

 
Narrativo 

 
Instrutivo 
 

 
Instrutivo 

ACTUALIDADE 

S 
A

Ú

D

E 

TRABALHO 

SAÚDE 

SAÚDE 

ACTUALIDADE 
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Capítulo 5 

 

 

Primeira fase de monitorização  

 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as duas unidades didácticas escolhidas para 

representar a primeira fase da monitorização: “UD género narrativo” e “UD 

alimentação”. Como já foi referido no Capítulo 4, estas unidades foram seleccionadas 

para traduzir o trabalho realizado em circunstâncias menos favoráveis, designadamente 

quanto à constituição da turma, tendo-se desenvolvido as actividades junto do grupo que 

apresentou o menor desenvolvimento médio em língua portuguesa e a maior prevalência 

de alunos orientais. O trabalho coincidiu, temporalmente, com o início do período de 

monitorização. A conjugação destes factores foi determinante para a selecção destas 

duas sequências de aulas uma vez que a sua narrativa denota, não só as hesitações 

relacionadas com as características do grupo (nível de língua, interesses e componente 

psico-social) como a insegurança do investigador associada aos primeiros momentos da 
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aplicação da ABG e pelo início da criação de condições para a recolha racional e segura 

dos dados.  

 

 

  1. UD  género narrativo 

 

As decisões quanto ao desenho do programa, designadamente o modo de 

começar os trabalhos, basearam-se, por um lado, no resultado do teste diagnóstico, por 

outro, no comportamento observado nas primeiras sessões de trabalho. Estas perfizeram 

catorze horas de tempo lectivo, incluindo a realização do teste diagnóstico (oral e 

escrito), recolha de dados sobre os temas e interesses dos alunos e actividades de 

integração dos elementos atrasados que foram chegando ao longo da primeira semana. 

Esta primeira unidade didáctica teve como antecedentes mais significativos os 

seguintes: 

 

a) Resultados do teste diagnóstico 

 

• noção aproximada de género  (propósito e desenvolvimento em estádios; 

• uso inapropriado de palavras de ligação; 

• indistinção oral/escrita por ausência de reflexão sobre o texto; 

• léxico atitudinal pobre, uso repetitivo dos mesmos itens, frequentemente de 

forma desadequada; 

• domínio rudimentar das formas de referência; 

• construção das orações interrogativas decalcadas de práticas anteriores; 

• dificuldade de colocação nas frases das circunstâncias tempo/modo, local; 

• distribuição errática (sem propósito) da informação na oração 

frequentemente decalcada de práticas anteriores. 
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b) Observação das primeiras sessões de trabalho  

• turma constituída por três grupos que, gradualmente, se vão constituindo em 

blocos com pouca comunicabilidade entre si; 

• pretensões diferentes entre os elementos da turma; 

• necessidades distintas - trabalho gramatical vs. trabalho comunicativo; 

• comportamentos em aula muito distintos - elementos com tendência para 

monopolizar, sobretudo, as tarefas comunicativas, em contraste com 

elementos com tendência para permanecerem passivos; 

• o grupo não revela atitudes integradoras positivas, não tendo ainda reagido 

aos estímulos próprios do trabalho nas duas primeiras semanas de trabalho; 

• desenvolvimento da língua portuguesa díspar no interior do grupo e dos 

subgrupos, sendo ainda assimétrico quanto ao tipo de competências 

revelado. 

 

Em consequência da análise dos elementos disponíveis, considerou-se (a 

professora titular da Turma e eu próprio) ser importante facilitar ao aluno a 

oportunidade de adquirir hábitos de trabalho e de participação em aula relacionados com 

o ciclo de aprendizagem ABG, apercebendo-se, desde já, dos propósitos de cada 

momento de trabalho, de forma a poder participar mais eficazmente em sessões futuras. 

Por outro lado, procurou-se criar as condições para levar o aluno a cooperar em 

actividades desenhadas para fortalecer o espírito intercultural no grupo, 

designadamente, expondo aspectos da sua cultura a outros, recebendo informação de 

outras culturas, reflectindo sobre as experiências pessoais, em imersão, na cidade de 

Lisboa, com os seus habitantes. 

Foi decidido, indo também ao encontro de algumas sugestões dos alunos, 

trabalhar um género já conhecido dos alunos, que permitisse, a um tempo, convocar, de 

forma não demasiado problemática, conhecimentos adquiridos e revisitar áreas 

lexicogramaticais já trabalhadas. A escolha recaiu sobre a narrativa, enquanto domínio 
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retórico e o género “narrativa exemplar”, “exemplo” ou “mito”. O trabalho sobre este 

texto-tipo afigurou-se vantajoso, por permitir a manifestação de identidades várias, 

através da possibilidade de os alunos trazerem lendas (“exemplos”, narrativas 

tradicionais) para o espaço aula e verem-nas trabalhadas e partilhadas pelos e com os 

colegas. 

Foi considerada, também, a familiaridade deste género com outros como a 

narrativa autobiográfica, a narrativa biográfica e a narrativa de acontecimentos (género 

oral) enquanto elemento propiciador de um trabalho paralelo mas complementar, por 

partilharem aqueles géneros de muitas das características lexicogramaticais essenciais. 

 O surgimento em aula, designadamente da narrativa de acontecimentos (relato 

pessoal), tem a vantagem de permitir a manifestação de identidades individuais, através 

de relatos de vida, designadamente em Lisboa e na relação com os portugueses e a sua 

cultura. 

 Quanto ao objectivo geral, pretendia-se que o aluno fosse capaz de recontar, 

oralmente e por escrito, histórias, designadamente, relatos pessoais e do tipo tradicional. 

Em conformidade com as decisões tomadas definiram-se os objectivos específicos que, 

de seguida, enuncio: 

 

Ao nível do texto: 

Aperceber-se das características genológicas (propósito e estruturação) 

do “Exemplo” (narrativa tradicional). 

 

Aperceber-se que a narrativa tem uma mensagem instrucional 

poderosa que a distingue dos outros géneros de histórias – logo 

incorpora uma ideologia fortemente concentrada no papel do indivíduo 

na sociedade e no poder que o indivíduo possui para alterar o curso 

dos acontecimentos em que se envolve. 
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Entender o contexto global do “Exemplo”/”Mito”, tendo em conta as 

incidências de Registo (Campo, Relações e Modo). 

 

Contrastar o género “narrativa de acontecimentos”, já conhecido, com 

a narrativa de ”Exemplo”/Mito, o reconto pessoal, autobiográfico ou 

biográfico. 

  

Aplicar elementos de coerência textual a narrativas (relato pessoal, 

autobiográfico ou biográfico). 

  

Ao nível da oração: 

 Estruturar o seu texto (reconto), recorrendo a estratégias correctas 

de sequenciação das acções passadas e aos tempos verbais 

adequados (Pretérito Perfeito Simples do Indicativo, Pretérito 

Imperfeito do Indicativo; Pretérito Mais-que-perfeito Composto do 

Indicativo.  

 

Ao nível da fonologia: 

 Reconhecer e utilizar elementos fonológicos, relacionando-os com 

a sua participação no significado - a entoação em orações como: 

 “Porque é que estás sempre a lamentar-te?” 

 

Coincidiu com esta UD a preparação um portefólio baseado, numa primeira fase, 

na produção de narrativas do tipo pessoal (autobiográfico e biográfico) e de 

“Exemplos”/”Mitos”com origem na sua área cultural ou país. 

Em virtude dos condicionalismos que rodearam a UD e a própria natureza dos 

textos, foram, excepcionalmente, utilizados dois textos-tipo nesta unidade. 

• “Relato pessoal”,  registo escrito de uma narrativa de acontecimentos, da 

autoria do professor, feito oralmente, na primeira pessoa (cf. Apêndice 5A1). 

•   “O Boneco de Arroz” – Conto popular macaense (cf. Apêndice 5A2) 
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1.1. Desenvolvimento das actividades lectivas 

 
 
 

A sequência dos momentos que abaixo apresento corresponde a um esforço de 

tradução realista do desenvolvimento das actividades lectivas, tal como foi planeado e 

realizado. Está, como é natural num trabalho de inspiração ABG, organizado segundo a 

lógica do ciclo de aprendizagem preconizado com privilégio dos seus momentos 

essenciais (construção do contexto, desconstrução do texto, construção conjunta, 

construção livre). 

O grafismo utilizado pretende permitir a concentração de informação, 

contribuindo para a necessária economia de espaço e facilitando a consulta. A 

informação considerada essencial é fornecida de uma forma sintética e compreende o 

tempo previsto para cada etapa (o tempo real é fornecido no relatório de assistências), o 

inventário sequenciado das tarefas e actividades, algumas informações complementares 

necessárias (e.g., sobre o modo como as actividades são realizadas, fontes para a 

realização de actividades, etc.) e observações de carácter geral. Circunscrita em formas 

ovais, é introduzida ainda alguma informação sobre uma determinada actividade lectiva 

vista da perspectiva do aprendente (e.g., “porque é que contamos histórias?”, “Como se 

define um conceito?”). 

Desta sequência de actividades foram retiradas, por imperativos de economia de 

espaço, muitas micro-sequências, actividades, tarefas e inúmeras ocorrências que, 

fazendo parte do quotidiano da actividade lectiva, não estão identificadas com uma 

abordagem particular de ensino, ligando-se mais directamente com o próprio devir dos 

acontecimentos em aula, sendo ditadas pela experiência ou sensibilidade do professor e 

da sua adaptação ao grupo. 
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            CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO 
 
 
Tempo previsto: 50 minutos 
 
1 

 Observações: 

            
       
      
 
     
   2 
    
 
 
 
 
 
     
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4 
    
 
 
 
 
 
 
 
   5 
 
 
 
 
 
 
 
   6 
 
 
 

  

Ouvem o reconto pessoal feito na 1ª 
pessoa, pelo professor 
 

Ouvem gravação do reconto, tomam 
notas e reagem às incidências  
 

A construção do 
campo é iniciada por 
um género já 
conhecido dos alunos e 
trabalhado em níveis 
anteriores. 
 
Os alunos conhecem 
os participantes 
 (Apêndice 5A1) 
 
 
 
 
 
 
Os recontos dos alunos 
são gravados para 
futuro tratamento e 
trabalho em aula. 
 
 
 
 
 
Registo, ordenado e 
esquematizado, no 
quadro, pelo professor. 
Destaque para os 
níveis individual e 
colectivo de 
comunicação 
 
 
Trabalho em grupo 
 
Fontes: 
 
Sítios especializados  
na Internet 
 
Dicionários impressos 
 

Recontam oralmente pequenas 
narrativas pessoais 
 

Inventariam e discutem as razões para 
que somos impelidos, enquanto 
indivíduos a contar histórias. 

PORQUE É QUE 

CONTAMOS 

HISTÓRIAS? 

Recolhem documentos sobre os lemas:  
“tradição”, “lenda”, “mito”, “conto” 
(Apêndices 5A3a, b, c, d) 

Trocam impressões sobre temas/títulos 
de contos tradicionais dos respectivos 
países. 
 

COMO SE 

DEFINE UM 

CONCEITO? 
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 DESCONSTRUÇÃO - TEXTO 
 
Tempo previsto: 230 minutos 
 

 
7 
  
            
       
      
 
     
   8 
    
 
 
 
 
 
     
9 
 
 
 
 
 
 
 
   10 
    
 
 
 
 
 
 
 
   11 
 
 
 
 
 
 
 
   
   12 
 

 
 

Lêem, em silêncio, o texto “Boneco 
de Arroz” – conto tradicional de 
Macau. 

Reconstituem, em conjunto com o 
professor, as principais incidências da 
história. 

Primeiro contacto com 
este texto-tipo da 
unidade 
 (Apêndice 5A2).  
 
 
 
 
 
 
 
O propósito adicional 
de (8) é permitir uma 
abordagem intercultural  
Os alunos macaenses e 
chineses são, por isso,  
os mais solicitados.  
 
 
 
Trabalho em grupo. 
Registo, no quadro, 
das várias propostas. 
 
 
 
 
 
Registo, ordenado e 
esquematizado, no 
quadro, pelo professor.  
 
 
 
 
 
 
 
Treino de interpretação 
 
Trabalho  fonológico 
 
(Apêndice 5A5) 
 

Reconhecem a estrutura genológica, 
estabelecendo as etapas do texto. 
(Apêndice 5A4) 

Inventariam as marcas de Registo 
(Campo, Relações e Modo). 
 

COMO SE 

ORGANIZAM 

OS 

ELEMENTOS 

DO  

CONTEXTO? 
 

“Porque é que estás sempre a 
lamentar-te?” Trabalho fonológico. 
 

Comparam os dois textos já 
apresentados, tendo em conta: o 
propósito, a estrutura genológica e as 
marcas de Registo. 
 

COMO 

DISTINGO O 

SOM DE UMA 

PERGUNTA,  
SUGESTÃO 

OU CENSURA ? 
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                DESCONSTRUÇÃO – TEXTO 
 
13 
 
  
            
        
      
 
    
  
   14 
    
 
 
 
 
 
 
     
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
   16 
    
 
 
 
 
 
 
 
     
    17 
 
 
 
 
 
 
   18 
 
 

 
 
 

Procedem ao levantamento das 
marcações textuais de TEMPO e 
registo esquemático das mesmas. 
Preenchem documento (matriz 
fornecida) 

Estabelecem, com a ajuda do 
documento preenchido, uma relação 
entre as marcações textuais (de tempo) 
e os tempos verbais utilizados 

 
Tentativa de 
estabelecimento do 
“tempo real” da  
história 
 
 
 
 
 
TPC: 
 preparar pequenas 
narrativas pessoais  
no quotidiano lisboeta 
para serem contadas 
no início da próxima 
aula 
 
Os relatos individuais 
são gravados para futura 
utilização  
(e.g. autoavaliação,  
preparação do portefólio 
do aluno) 
 
 
 
 
Tarefa mediada pelo 
professor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fornecimento de 
baterias de exercícios 
de mecanização 
 
 
 
 
 
 
TPC: 
Leitura dos contos 
populares propostos 

Relatam oralmente as narrativas 
propostas como trabalho de casa 

Trocam impressões sobre os principais 
problemas encontrados: 
a) na preparação das narrativas  
b) na compreensão das histórias dos 
colegas 

COMO 

REFIRO O 

QUE JÁ 

ACONTECEU 

Realizam exercícios de transposição de 
discurso directo/indirecto para a 
reutilização de referências a acções 
passadas anteriores a outras também 
passadas 

Contactam com três exemplos de 
textos-tipo com origem no Brasil, Guiné 
Bissau e Portugal. (Apêndices 5A6, 5A7 
e 5A8) 

O QUE ME 

FALTA SABER 

MAIS QUANDO 
FALO DO 

PASSADO 
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 DESCONSTRUÇÃO – TEXTO 

 
19 
 
  
            
       
      
 
     
    
 
   20 
    
 
 
 
 
 
  CONSTRUÇÃO CONJUNTA 
   
Tempo previsto: 50 minutos 
     
21 
 
 
 
 
 
 
 
   22 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    23 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estabelecem o “propósito” e as 
incidências de Registo das narrativas 
em estudo preenchendo o documento 
proposto (Apêndice 5A10) 

Tarefas:  fonologia 
  grafologia 

Tarefa realizada em 
em grupos de 
três/quatro alunos 
 
 
 
 
 
Tarefas realizadas 
em grupos 
diversificados em 
função das 
necessidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registo no quadro 
de todas as 
propostas. 
Discussão e tomada 
de decisões apoiada 
pelo professor 

Visualizam uma cena do quotidiano 
em registo de texto publicitário, a 
que foi retirado o som 

Organizam as notas pessoais, propõem 
novas frases e sugerem correcções às 
anteriores registadas  

FAÇO AS 

ESCOLHAS 

CORRECTAS 
PARA REFERIR 

ACÇÕES 

PASSADAS 

Registo no quadro e discussão das 
opções tomadas 

AVALIO AS 

VÁRIAS 

POSSIBILIDADES 
E AS OPÇÕES 

TOMADAS 



 
 

257 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
 
 

    CONSTRUÇÃO LIVRE 
 
Tempo previsto: 50 minutos 
 
24 
  
            
       
      
 
     
    
   25 
 
 
 
 
 
     
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recontam oralmente histórias do 
quotidiano 

Apreciam, escolhem, comentam os 
recontos tendo em conta a coerência 
e as referências ao tempo passado 
 

 

Fazem um balanço crítico das 10 + 3 
sessões de trabalho 
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       1. 2. Relatório de assistência 
 
 

Apresento de seguida o relatório de assistência. Trata-se de um documento que 

pretende constituir um elemento complementar de monitorização, na medida em que 

traduz a observação de dados objectivos e acrescenta comentários ao modo como as 

tarefas decorrem e à receptividade junto do grupo. É um documento cuja apreciação não 

dispensa a consulta do diagrama respectivo referente ao desenvolvimento de actividades 

(previstas para a UD) e a consulta dos documentos utilizados em aula que se encontram 

em apêndice. 

Do relatório de assistência constam os tempos reais de cada actividade. Outros 

momentos de aula, não previstos ou considerados menos pertinentes não são 

apresentados (e.g. momentos frequentes de discurso regulador, de clarificação de ideias 

ou apreciação de portefólios e outros trabalhos, a pedido dos alunos). Não são, também, 

apresentados exercícios de substituição, transposição ou de outra índole com incidência 

na mecanização de aspectos formais da gramática (e.g. formas verbais, plurais 

irregulares, graus dos adjectivos, etc.). Podem constar do relatório documentos usados 

em aula resultantes da actividade dos alunos, individualmente ou em grupo (e.g. 

preenchimento de uma ficha previamente preparada).  

 Completa esta apreciação global do trabalho realizado, o cômputo da produção 

oral do aluno, em aula, e da produção escrita quer em actividades lectivas quer 

extra-lectivas. É apresentado, ainda, o tempo cronometrado da tomada de palavra do 

professor e feitas algumas considerações consideradas pertinentes. 
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   RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DO CAMPO  
Informações 

 
 

 

 

 

 
Actividades  
 
1 – 3   Parte dos alunos só entendem  na  segunda     

audição. 
       Poucos tomam notas. 
 
        Reacção positiva à narrativa, mas pouca 

iniciativa para os pequenos recontos pessoais. 
 
  4 4 4 4     A professora  introduz  a questão  “Porque  é 

que contamos histórias?” . 
    
         Informação e pequena troca de impressões 

sobre os propósitos das próximas aulas. 
 
 5 - 6  Organizam-se  quatro grupos de  trabalho. 

Os documentos “on line” merecem mais a  
atenção dos alunos do que os restantes. 
 
Registo no quadro  do esquema das 
definições: eeeestrutura, posições temáticas, 
escolha do léxico. 
 
São afloradas as variáveis de Registo, embora 
sem aprofundar ou até designá-las enquanto 
tal. 
   

 

 
 
Tempo 
 
17’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7’ 
 
 
 
3’ 
 
 
24’ 
 
 
 
 
Funciona bastante 
bem 
 
 
São os alunos  
não-orientais que 
mais participam 
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   RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
 
 

DESCONSTRUÇÃO  
Informações 

 
 

 

 

 
Actividades  
 
7 - 8  Explicação de   palavras como: nomes 

(boneco, tigela, trovão, castelo de cartas, 
massa gelatinosa, pasta, verniz, virtude, 
geração), processos (amassar, modelar).  

 
       O professor pede para que os alunos substituam 

as formas do Pretérito mais-que-perfeito 
simples pelas formas compostas equivalentes 

 
 
 
 
        
    
9    9    9    9    Registo no quadro das várias propostas saídas 

dos grupos 
 
 
 
 
 
 
10  O professor introduz “en passant” os termos 

Campo, Relações  e Modo. Registou-os no 
quadro. 
 
 

11  1ª parte  - O  trabalho  sobre a interpretação 
                           (Pergunta?, Sugestão?, Censura?) é     

feito em   conjunto 
       2ª parte -  O trabalho é diversificado. Os  

alunos são divididos em dois grupos: 
Grupo 1 – alunos com dificuldades 
fonológicas. Grupo 2 – alunos que 
necessitam de mecanizar o uso das 
formas verbais. 

 

 
 
Tempo 
 
19’ 
 
 
 
Notam-se 
dificuldades na 
compreensão e nas 
referências ao 
passado.  
 
Alguns alunos não 
têm o domínio do 
funcionamento 
formal 
 
 
 
13’ 
 
A tarefa demorou 
demasiado, os 
alunos ainda não 
possuem hábitos de 
trabalho em aula 
 
 
 
 
 
 
22’ (6’+ 16’) 
 
Parte dos alunos 
tem apenas uma 
vaga informação 
sobre os 
paradigmas verbais 
 
Grandes 
dificuldades na 
realização das 
duas tarefas 
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             RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
 
 

DESCONSTRUÇÃO  
Informações 

 

 

 
Actividades  
 
12   Pela  primeira vez, o trabalho tem uma 

orientação explicitamente genológica, com 
enfoque no propósito, estrutura  genológica e 
regularidades de registo. 

 
       Os alunos vêem na tela os registos que o 

professor vai introduzindo, aproveitando as 
diversas sugestões. 

 
        A súmula a que chegam é distribuída após o 

intervalo. 
    
    
13-14 De início, nem sempre foi claro, para os 

alunos, a importância do que estavam a 
fazer. Foi fornecida uma versão, não 
preenchida, do documento.   
O professor introduziu o trabalho e 
consequente preenchimento do documento 
em quatro etapas: 
1- Levantamento das marcas de tempo e dos 
tempos verbais utilizados, delimitando as 
sequências textuais correspondentes 
2 Fixação e registo do tempo “real” dos 
eventos. 
3 Leitura e interpretação das formas verbais 
presentes – “porquê estas e não outras?”. 
4 Esclarecimentos, metalinguagem e 
sistematização das situações em presença.. 

 
 
 
 
 
 
15   Os alunos comunicam as próprias narrativas. É 

notório o efeito benéfico das últimas sessões de 
trabalho. Os alunos, sobretudo os orientais, 
trazem anotados nos seus guiões, elementos  

                         

 
 
Tempo 
 
23’ 
 
 
Registo no quadro 
com a participação 
de todos os alunos 
 
 
 
 
26’ 
 
 
40’ 
 
O trabalho foi mais 
moroso do que o 
planeado.  
Houve muito 
interesse dos alunos 
por questões de 
metalinguagem e 
comparação das 
noções temporais 
entre as línguas 
presentes e o 
português. 
 
Foi, por vezes, 
demasiado 
centrado no 
professor. 
 
É aconselhável um 
distanciamento 
relativamente ao 

que aqui se fez. 
 
É urgente uma 
aplicação 
“natural” dos 
conhecimentos aqui 
em foco 
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           RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
 

DESCONSTRUÇÃO  
Informações 

     
 

 
Actividades  
 
15 (cont.)  de construção do género (e.g. etapas e 

marcações temporais) como sinalização para 
        O uso dos tempos e formas verbais. 
         Este procedimento foi valorizado e até 

encorajado. Com efeito, a maior parte das 
interferências ocorridas foram realizadas por 
aprendentes (normalmente não-orientais) 
que não tiveram os mesmos princípios de 
organização do discurso. 

 
       Os Recontos pessoais - narrativas do 

quotidiano trazidas pelos alunos contêm, na 
sua maioria um carácter anedótico 
(sugerido, porventura, pelo reconto inicial) 
pelo que esta variação genológica suscitou 
algum questionamento por parte de alguns 
alunos. Mais tarde ou mais cedo o assunto 
deverá ser objecto de reflexão. 

    
       No final das apresentações é ouvida a 

gravação de um pequeno reconto pessoal, não 
só para esclarecimento de alguns pontos da 
narrativa que suscitaram dúvidas mas, 
também, como introdução do próximo 
momento da aula. 

 
 
16            Elogios mútuos, poucas dúvidas. 
       Momento de aula menos bem conseguido. 
 
       
 
17    O professor ia munido de baterias de exercícios 

(discurso directo/indirecto e expressão do 
passado). Tentou reduzir o máximo o tempo 
destinado, em aula, para esta actividade, 
mas os alunos mostraram grande 
motivação…  

 
 
 
 

 
 
Tempo 
 
55’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8’ 
 
O grupo ainda não 
ultrapassou 
algumas barreiras 
de comunicação 
 
21’ 
Nota-se a 
segurança que este 
tipo de actividades 
dá aos alunos. Os 
estilos de 
aprendizagem  a 
que estão 
habituados 
revelam-se  aqui. 
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     RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 

DESCONSTRUÇÃO  
Informações 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades  
 
18   Um  dos contos é lido em aula, explicado 

algum léxico, mas não há tempo para mais. O 
restante trabalho terá que ser realizado em 
trabalho extra-lectivo. 

    
    
19                O trabalho de grupo tem apoio do professor. No 

registo (preenchimento do documento – 
Apêndice -) os alunos revelam estar atentos 
aos conteúdos de raiz genológica. 

        O documento final é registado num ficheiro 
“on line” e, posteriormente, distribuído, na 
sua versão impressa, a todos os alunos. 

 
 
 
20     Na divisão dos grupos é notória uma linha de      

demarcação entre alunos orientais/não 
orientais, de acordo com as necessidades. 

 
 

 
 

 
 
Tempo 
 
11’ 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
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     RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 

CONSTRUÇÃO CONJUNTA  
Informações 

 
Actividades  
 
21-22-23   
          O professor sugere os seguintes momentos para 

a realização da tarefa: 
              1 Determinação do Campo. 
              2 Delimitação das etapas. 
             3 Registo no quadro das propostas dos 

alunos. 
              4 Discussão sobre as opções tomadas. 
 
         É posta ênfase nas questões de Conjunção e 

Referência (Coesão) e na Expressão do 
passado. 

 
        Na discussão havida, foi notório que esta era, 

realmente, das escassas vezes que todo o 
grupo participava empenhadamente numa 
discussão.  

         A circunstância de o tema da discussão ser 
de matriz genológica sugeriu a abertura 
para um trabalho mais fino, que achei 
oportuno ter como ponto de partida um 
texto do próprio aluno (cf. adenda ao 
Relatório de Assistência) 

          
    
24-25 Foi dada liberdade para serem recontadas 

histórias já ouvidas em aula. 
Foi informado que a gravação das 
narrativas seria tida em conta para efeitos 
de avaliação do trabalho produzido até ao 
momento.  

 
25   O balanço crítico não foi tão longe quanto 

desejado. 
Alguns alunos pedem mais trabalho sobre a 
expressão escrita, outros valorizam a 
segurança que adquiriram ao narrar 
histórias. 

     O tempo previsto para este momento de aula 
é, sobretudo, dedicado à construção do 
início dos portefólios individuais 

 
 

 
 
Tempo 
 
43’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos não 
coincidiram na 
classificação do 
género da 
narrativa em causa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35’ 
 
 
 
 
 
 
 
35’ 
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         1. 2. 1. Adenda ao relatório de assistência  

 

Um aluno oriental transformou o trabalho de casa “Relato pessoal”, género oral, 

em registo escrito. Apesar de não ter sido pedido e de a escrita, até certo ponto, afectar a 

integridade genológica, no sentido em que o género é primordialmente oral, corrigi o 

texto e aproveitei-o como proposta de trabalho sobre os géneros narrativos (etapas de 

desenvolvimento) e a expressão do passado. 

Este desvio que estava programado implicou um acrescento em tempo lectivo de 

cerca de 150 minutos aos inicialmente previstos; porém, as possibilidades de trabalho 

que o texto oferecia, a sua riqueza enquanto narrativa, o facto de estar entranhado de 

motivação anedótica, com consequências na organização genológica, justificaram a 

deriva programática. 

O texto “A Boneca sem correntes” apresentava as seguintes características 

principais: 

• a organização interna consistente com a narrativa (orientação, 

complicação, resolução e fecho/moral. As incidências genológicas 

(propósito, destinatário e elementos do registo – “Campo”) sugerindo 

um género ainda não trabalhado – texto autobiográfico; 

• uso exagerado de grupos nominais simples, o que pode, no entanto, ser 

considerado consistente com o tipo de história; 

• a estrutura do grupo verbal parece consistentemente construída, não 

havendo erros na construção das formas usadas; 

• a localização das acções no tempo é muito insuficiente. Com excepção 

da oração hipotática (Quando acordei…) e do início da narrativa 

(Numa viagem com os meus colegas…) não há elementos explícitos de 

localização do passado, o que contribui para o uso incongruente dos 

tempos verbais;  

• a coesão textual não é perfeita, já que há um deficiente recurso à 

conjunção e à referência. 
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Apresento de seguida o trabalho realizado, em casa, pelo aluno, na sua versão 

integral e não corrigida.  

 

 
  

A Boneca sem Correntes 

 

 

Numa viagem com os meus colegas para festejar o final das classes eu 

sentia muito sozinho à noite. Todos beberam e jogaram bowling e riram. Foi 

sábado, eu perdia muitas vezes e bebi sempre mais sem namorada ou amiga. 

Todos quiseram ir embora ainda cedo, não sei porquê foram. Fui para o hotel 

muito triste. Olhava e vi uma boneca na porta do restaurante (casa de 

diversão). Ela foi muito bonita, com um vestido de cores bonitas. Os dentes e 

os lábios eram com um sorriso fantástico e sorriu para mim. Sei que ela foi de 

plástico porque reflecte luzes da publicidade, mas para mim não foi importante, 

foi de carne. Peguei na boneca com muita força e levei-a para o meu quarto no 

hotel. 

 Acho que falava com ela muito e então dormi. Dormia muito por causa 

do saké. Quando acordei não tive ninguém no quarto. Lembrei-me a minha 

boneca mas não estava lá. Grande preocupação. 

Na recepção, dois homens disseram que tive de pagar o conta mais caro 

por causa da boneca com o dedo do pé partido. Polícia veio e tudo. Eu tive 

muita vergonha e acho que, depois dessa noite, no Japão, essas bonecas 

estão presas com corrente e cadeado.. 
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 O texto do aluno foi corrigido, editado, e distribuído a todos os colegas, na 

versão que abaixo apresento: 

 
 

 

A Boneca sem Correntes 

 

Na minha viagem de finalistas, no Sul do Japão, com os meus colegas e 

alguns professores, chegámos, num sábado, a uma cidade que eu não conhecia. 

Decidimos, todos, ir jantar a um restaurante próximo do nosso Hotel, onde se 

podia jogar bowling e dançar .  

Nessa noite, ao contrário dos meus colegas, senti-me só, sem a minha namorada 

ou um amigo. Todos se divertiam imenso, mas, não sei porquê, foram para o 

Hotel muito cedo. Eu fiquei um pouco mais. 

 Ao sair, vi, junto à porta, uma linda boneca que sorria mostrando os dentes 

impecáveis por entre os lábios sensuais. Tinha um vestido curto e colorido que 

reflectia as luzes da publicidade na rua. Sei que era de plástico e que fazia 

publicidade a qualquer coisa, mas, o mais importante é que ela sorria e eu estava 

só. Com toda a minha energia, peguei nela e levei-a para o meu quarto de hotel. 

Dormi profundamente porque tinha bebido muito. 

 Quando acordei, lembrei-me da minha boneca, procurei-a, mas ela não 

estava lá. O que teria acontecido? Tudo não passava de um sonho? Fiquei muito 

preocupado. 

 Desci até à recepção onde me aguardavam dois homens, além do gerente 

do hotel. Disseram-me que tinha que pagar uma despesa porque eu tinha partido 

o pé da boneca que costumava estar à saída da sua “casa de divertimento”.  

 Paguei e fiquei muito envergonhado. Os meus colegas não me falaram do 

assunto, mas, se forem hoje ao Japão, verão que essas bonecas estão sempre 

presas com corrente e cadeado. 
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Tendo sido distribuída a todos os alunos a versão editada do texto, 

procedemos do seguinte modo: 

 
• Dividimos o texto em etapas ou estádios, de acordo com o que já tinha 

sido realizado, anteriormente, na unidade. Esta actividade foi realizada 

em grupo (cf. Apêndice 5A11). 

 

• Confrontadas as conclusões dos diversos grupos, registou-se a divisão 

consensual num ficheiro em linha constituído para o efeito e, após o 

intervalo, distribuiu-se uma versão impressa do mesmo. 

 

• Procurámos uma divisão em fases, tentando associar a estas fases 

características lexicogramaticais e discursivas particulares. 

 

• Seleccionámos os itens de referência ao tempo (circunstâncias de 

tempo) determinantes para a sequenciação dos eventos. 

 

• Estabelecemos uma relação directa entre os itens seleccionados e as 

escolhas quanto às formas verbais presentes no texto. 

 

• Comparámos a estrutura genológica deste texto com a dos 

anteriormente trabalhados (em apêndice as soluções encontradas pelos 

alunos) 

 

• Trocámos textos escritos pelos alunos (trabalho realizado em casa) e 

reorganizámos as histórias neles contidas começando por substituir os 

recursos erróneos de conjunção e referência (coesão textual) para, em 

consequência, proceder à correcção com incidência na referência ao 

passado. 

 

• Finalmente, comparámos a estrutura genológica e o desenvolvimento 

textual de alguns textos tipos, de modo a enfatizar a ocorrência de três 

géneros próximos – o “Exemplo”/”Mito”, o “Reconto pessoal” ou 

“Relato de acontecimentos” e a “Anedota”. 
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Desta comparação, ficou registado um elenco de conteúdos de matriz 

genológica que ultrapassaram largamente, neste particular, os propósitos iniciais 

desta unidade. Estes conteúdos, de que a seguir apresento uma sinopse foram 

sendo inscritos pelos alunos em resultado da sua própria reflexão: 

 

a) A primeira etapa (orientação) comporta, em todos os géneros, uma 

abertura da narrativa onde normalmente estão patentes as 

Circunstâncias de tempo e espaço e os Participantes, sobretudo os 

principais. Os Participantes de “Exemplo”/“Mito” ajudam à 

especificação do género por serem, em regra, seres sobrenaturais, do 

mundo animal ou intermédio entre o humano e o sobrenatural. 

b) A segunda etapa (complicação/incidente), em que se procede a uma 

sequenciação lógica dos eventos (com o aparecimento eventual de uma 

ou outra nova personagem) é distintiva quanto aos géneros em causa, 

na medida em que o “Relato pessoal” é um relato de acontecimentos 

tidos como normais, a “Anedota” relata acontecimentos 

“extraordinários” enquanto experiência, o “Exemplo”/“Mito” relata 

acontecimentos culturalmente significativos. 

c)  A terceira e última etapa (Fecho) completa um fechamento natural da 

narrativa no “Relato pessoal”; na “Anedota”, sugere uma partilha da 

reacção ao relatado; no “Exemplo”/“Mito” oferece muitas vezes uma 

interpretação cultural e/ou moral. 

  
 

Como foi possível verificar posteriormente, este trabalho teve 

consequências directas, muito benéficas, não só na abordagem dos alunos aos 

“géneros de histórias”, mas na segurança da sua comunicação escrita em 

português, mesmo quando interpretando outros géneros. A sequência do trabalho 

levou-nos ao início da construção dos portefólios e ao esboço de um jornal de 

turma (narrativa de eventos registados no seio do grupo). 
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Esta apreciação fica completa com a apresentação dos tempos de tomada de 

palavra dos alunos e professor e algumas referências ao desenvolvimento do trabalho de 

base genológica. A cronometragem do tempo de uso da palavra em aula foi realizada 

apenas para as duas primeiras etapas do ciclo de aprendizagem. 

Neste cômputo não são incluídos os tempos do discurso regulador da actividade 

lectiva (em regra, da autoria do professor) nem o tempo usado em tarefas de grupo. É 

patente o decréscimo da intervenção do professor, em contraste com o aumento da dos 

alunos, à medida em que a UD vai progredindo. Tal registo está em conformidade com o 
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        Gráfico 1. Tempos de tomada de palavra de alunos e professor nas  
              três primeiras etapas do ciclo de aprendizagem (UD narrativa). 
 

 

 

previsto quanto ao papel do professor para cada um dos momentos do ciclo de 

aprendizagem ABG. 

 A produção escrita dos alunos em aula consistiu em três textos individuais e dois 

colectivos. Para além desta actividade de escrita em aula, foram produzidos pelos 

alunos, em casa, sete textos individuais, alguns de reescrita. 
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Outras actividades de mais longa duração tiveram a sua planificação e início 

durante esta unidade didáctica, como foram os casos da preparação dos portefólios e o 

início do “jornal de turma”. 

Um comentário final às reacções dos aprendentes quanto às actividades mais 

directamente relacionadas com a construção genológica, ou seja, ao modo como a 

apropriação dos contornos do género proposto e do estudo da gramática nele integrado é 

sentida pelos aprendentes. 

 Foi inequívoco que, uma vez interiorizada pelo aluno a ideia de que as 

narrativas se desenvolvem sob a intendência de determinadas etapas e fases comuns, 

com uma variação mínima, a sua implicação na descoberta da teia que sustenta o texto, 

o novo texto que lhe é proposto, é mais autêntica e profícua. Na verdade, procedeu-se à 

divisão dos textos em partes; porém, não sendo uma divisão a que os alunos estivessem 

habituados, este constituiu, por vezes, um trabalho moroso e nem sempre as percepções 

dos alunos sobre as vantagens daquela actividade eram claras. Com efeito, ideia de que 

estas etapas e fases estão intimamente relacionadas com o recurso a determinadas 

unidades lexicogramaticais e discursivas representa, para a maioria dos alunos, uma 

novidade, de tal forma que vai atingir o conhecimento que têm da sua própria língua (cf. 

resultados do inquérito de opinião, Capítulo 8). Tendo em conta que o aprendente é 

habitualmente encorajado a encarar o recurso gramatical apenas como um “problema de 

gramática”, é fundamental trabalhar as convicções individuais para que o 

empenhamento nestas actividades seja total. Foi observado que, num primeiro 

momento, nem todos os aprendentes têm uma reacção favorável às propostas que lhe 

são feitas no sentido de integrar a gramática no ensino-aprendizagem da comunicação, 

seja ela escrita ou oral. Parte dos aprendentes tem de tal modo interiorizada uma ideia 

de gramática, incluindo a forma de melhor a aprender (e.g. exercícios, sistematizações, 
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etc.) que consideram secundárias, num primeiro momento, as actividades sugeridas. 

Neste particular, o trabalho sobre os textos-tipo desta unidade, parece ter facilitado a 

transmissão da mensagem de que a gramática concorre para o texto e que o seu estudo 

integrado se desenvolve a vários níveis (e.g. etapas textuais, estrutura da oração, grupos 

nominais, escolhas lexicais, coesão, circunstâncias, etc.). 

Reportando-me apenas aos conteúdos gramaticais (e.g. expressão do passado), o 

proveito deste trabalho foi particularmente notório junto de alunos que, conhecendo as 

“formas verbais” e sendo capazes de as aplicar razoavelmente em exercícios para o 

efeito realizados, não conseguiam referir-se com coerência ao passado num texto 

corrido, narrativo ou de outro tipo. 

Verificou-se ser particularmente produtivo conduzir os grupos na pesquisa e 

discussão, nomeadamente, dos seguintes aspectos:  

• circunstâncias de localização de espaço e de tempo, bem como dos 

participantes, para a delimitação da primeira etapa das narrativas; 

• realizações típicas das transições entre etapas e fases, em ordem a desvendar 

a teia que sustenta o desenvolvimento do texto; 

• transitividade (trabalho ainda rudimentar), designadamente do texto-tipo 

proposto inicialmente, em ordem a uma aproximação directa ao âmago 

textual – a evolução interior de uma personagem (verbos mentais) ao longo 

de um período crítico da sua vida (circunstâncias de tempo) proporcionada 

por uma actividade específica (verbos de acção). 

 

Dadas as circunstâncias e a própria inexperiência do investigador/professor no 

exercício da sequenciação textual, não parece ser correcto ter uma opinião fechada 

quanto às fronteiras e delimitações das etapas e fases dos textos. Não se trata de um 
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exercício de análise de texto com as responsabilidades inerentes, mas uma actividade de 

sensibilização dos alunos (que, na sua maioria, nunca tiveram essa oportunidade) para a 

importância do desenvolvimento textual ser realizado através de etapas próprias. 

Aproveitando as opções dos alunos, aceitando ou discutindo argumentos quanto ao tipo 

de texto (e.g. narrativa pessoal, exemplo, ou anedota), levando-os a percorrer a viagem 

textual “de cima abaixo”, do geral ao particular, permitiu-se uma mais efectiva adesão. 

Verificou-se que a noção de fase é particularmente útil quando trabalhada da 

perspectiva da interposição do significado interpessoal, na senda do que foi destacado 

por Plum (1988), Rothery & Stenglin (2000), Martin (1996) e Martin & Rose (2003). 

Martin (1996: 165), reportando-se ao modo como o modelo sistémico-funcional pode 

ser usado para mostrar a interposição determinante do significado interpessoal, 

referindo-se particularmente aos géneros ocorrentes no ensino secundário, destaca a 

presença do AFECTO: “[sistemic-functional linguistics] can be used to show the way in 

which interpersonal meaning (especially AFFECT) inflects experiencial meaning to give 

shape and sigificance to the generic staging of one júnior secondary school text”.  

No trabalho que foi até agora reportado, foram determinantes os marcadores 

temporais e as escolhas ao nível da transitividade; porém, em outras unidades didácticas 

desta fase da monitorização foi observada a utilidade do trabalho realizado da 

perspectiva do significado interpessoal, particularmente do sistema da avaliatividade, 

não só na compreensão da tessitura natural da estruturação genológica, mas também em 

outros aspectos determinantes do texto, o que quer dizer, da língua em uso. Em textos 

incluídos na segunda fase da monitorização terei oportunidade de dar conta da 

produtividade deste trabalho em aula. 
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      2. UD – alimentação 

 

Todas as observações contidas no relatório constituem antecedentes 

significativos na projecção da UD que seguidamente apresento. O tópico da unidade 

(alimentação), bem como o rumo de exploração adoptado foram decididos em função 

do diálogo com os alunos aquando da realização do diagnóstico, na primeira semana de 

aulas. Então, os alunos referiram que conseguiam ir a um bar, restaurante ou até 

mercado alimentar, sem grandes sobressaltos, mas recorrendo a gestos e à 

comunicabilidade dos interlocutores; porém, não (re)conheciam as “palavras” e 

expressões associadas aos alimentos e à alimentação em geral. Referiram ainda (45% 

dos participantes, alunos não-orientais) que as imperativas (formas) nunca tinham sido 

verdadeiramente trabalhadas. Tinham um uso, ainda que inseguro, dos verbos mais 

frequentes, mas não conheciam o paradigma verbal.   

Perfilavam-se, como de resto em relação a outros actividades já realizadas, dois 

sub-grupos com necessidades e motivações quase antagónicas, crenças sobre a 

aprendizagem e experiências anteriores muito díspares. O trabalho até agora realizado 

permitiu introduzir algumas rotinas de trabalho, mas não ultrapassou as fracturas 

existentes no grupo. 

Considerei a sugestão de trabalhar um texto-tipo (receita culinária), embora se 

tratasse de um texto-tipo mais próprio dos níveis anteriores do que do “Intermédio”, 

porque, sendo aquele um género muito fixo quanto às suas etapas de desenvolvimento e 

recursos gramaticais associados, permitia consolidar a apetência recentemente incutida 

nos alunos para a descoberta das etapas e a investigação sobre os recursos 

lexicogramaticais e discursivos a elas associados. Permitia, também, desenvolver o uso 

da expressão do passado, presente e da ordem junto dos aprendentes que mais 

necessitavam deste trabalho.  
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 Considerando o objectivo geral, pretendia-se que o aluno fosse capaz de: 

 

Desenvolver o conhecimento oral e escrito acerca do tópico da 

alimentação. 

 

Aperceber-se das diferentes relações sociais presentes num mercado 

municipal e numa “grande superfície” enquanto símbolos de duas 

dinâmicas sociais portuguesas. 

 

Em conformidade com os objectivos gerais e com as decisões tomadas foram 

definidos objectivos específicos que, de seguida, enuncio: 

 

A nível do Texto:    

 Descrever como se prepara uma determinada refeição, desenvolvendo o 

conhecimento sobre o propósito, estrutura genológica e padrões 

gramaticais significativos de um texto instrucional, em particular, a 

Receita. 

 

 Proceder à comparação do texto-tipo com outros textos instrucionais 

idênticos, de modo a aperceber-se das variações de registo que implicam 

escolhas lexicogramaticais distintas. 

 

 Descrever como se faz alguma coisa apontando a sequência de acções ou 

paços aconselhados, procedendo às escolhas linguísticas apropriadas. 

 

 

 Organizar dados (de uma visita de estudo) conferindo-lhe a forma de 

“Relatório”. 

 

 

A nível da Oração:  

Reconhecer o modelo de desenvolvimento textual identificando:  
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•  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.  

 

 

A nível da Fonologia/Grafologia.  

Reconhecer, distinguir e articular eficazmente os sons vocálicos em 

oposição, [ε] , palatal aberta e [e], palatal fechada; [а], média aberta e 

[α], média fechada;[ )], labiovelar  aberta e [о], labiovelar fechada. 

 

 

 O texto-tipo proposto foi a receita de culinária “Feijoada à Tranmontana”. 

 

 

 

Título              Feijoada à Transmontana 

 

 Ingredientes  Feijão: 1kg 

   Orelha de porco: 500g 

   Focinho de porco: 200g 

   Pé de porco: 1 

   Linguiça: 1 

   Salpicão: 1 

   Presunto: 100g 

   Azeite: 1 dl 

   Cebola: 1 

   Ramo de salsa: 1 

   Folha de louro: 1 

   Dente de alho: 1 

Cravinho: 1 

Pimenta branca, colorau, malagueta, sal: q/b 
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Modo de confecção  

De véspera, põe-se de molho em água fria, num recipiente, o feijão 

previamente lavado e, num outro, as carnes que são sempre fumadas. 

No dia seguinte, coze-se o feijão na água em que demolhou. Cozem-se as 

carnes noutro recipiente, depois de bem cozidas (incluindo a linguiça e o 

salpicão), cortam-se em bocados. Cortam-se em rodelas a linguiça (chouriço 

de carne) e o salpicão. 

Aloira-se a cebola com o azeite e junta-se-lhe o feijão com a água em que 

cozeu (que não deve ser muita). Juntam-se as carnes e um pouco de água que 

serviu para as cozer. 

Rectifica-se o sal e juntam-se a salsa, o louro, o dente de alho picado, a 

malagueta, o colorau e, querendo, o cravinho. 

Deixa-se apurar com o lume muito brando. 

Acompanha com arroz de forno bem seco e solto. 

 

Observações 

 (opcional) 

 Esta feijoada é em Valpaços, prato indispensável no almoço de Domingo 

Gordo. Começa a preparar-se de manhã, muito cedo, para permitir retirá-la 

do lume e reaquecê-la antes de a servir, pois é mais apreciada e mais 

saborosa, quando reaquecida. 

 
 
 
 
       2.1. Desenvolvimento das actividades lectivas 
 
 
 O desenvolvimento das actividades lectivas desta UD segue, como na “UD 

género narrativo”, uma lógica ditada pelo ciclo de aprendizagem próprio da ABG, tendo 

a sua programação resultado, em muito, das observações então realizadas, já que as duas 

sequências lectivas são contíguas.  
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CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO 

 
Tempo previsto: 300 minutos 
 
1 
 Observações 

       
             
      
 
 
                
   2 
    
 
 
 
 
 
     
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4 
    
 
 
 
 
 
 
 
   5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

 
 

Fixação dos objectivos da visita 

Pesquisam na Internet sobre:  
• localização e transportes (Mercado de Alvalade) 
• mercados e feiras em Portugal (Apêndices 5B2, 

5B3, 5B4) 

 
 
Diálogo para a 
negociação dos 
procedimentos.  
 
 
 
 
A pesquisa na Internet 
é realizada por dois 
grupos separados. Um 
dos alunos realiza os 
procedimentos 
operacionais, sob 
propostas dos 
restantes. Há, apenas 
dois computadores na 
sala de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos entrevistam, 
fotografam, registam 
dados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho realizado em 
grupo, apesar do 
contributo individual 
ter sido preparado em 
casa. 

Elaboram um documento informativo para 
a turma acompanhante (Apêndice 5B1) 
 

Visitam o mercado de Alvalade 

RECOLHO DADOS 

SOBRE ARTIGOS 
ALIMENTARES 

E 
PESSOAS 

Organizam o léxico da alimentação  
(Apêndice 5B13) 

Apreciam as interacções gravadas com 
as vendedoras: 
fixação da estrutura genológica 

ORGANIZO OS 

DADOS DA 

VISITA 

PREPARO A 

VISITA AO 
MERCADO 
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 CONSTRUÇÃO DO TEXTO 

 
 
 
 
7 Observações 
            
      
      
 
 
  
 

 8 
    
 
 
 
     
 
 
9 
 
 
 
    
 

 
 
10 

 
    
 
 
 
 
 
      
   11 
 
 
 
   12 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trabalham sobre as entrevistas: 
fixação das opiniões das vendedoras 
(Apêndice 5B5) 

Reorganizam, sob forma de relatório, as 
principais incidências e elementos 
linguísticos que decorrem da visita. 

 
 
Síntese dos dados em 
documentos 
partilhados pelos 
alunos (Apêndice 5B6) 
 
 
 
 
O objectivo é 
aproveitar 
conhecimentos 
anteriormente 
adquiridos e que, 
sabemos, é bastante 
diverso, no grupo. 
 
 
Os alunos são 
orientados para sítios 
específicos, onde a 
informação, sendo de 
base científica, é 
destinada a um público 
geral. 
 
 
 
É dada sequência ao 
trabalho realizado no 
ponto 8. 
 
 
 
 
 
 

Recolhem dados na Internet sobre 
alimentação tradicional dos 
portugueses. (Apêndices 5B7 e 5B8) 

Elaboram um relatório: “A dieta 
mediterrânica”. 

COMO 

ELABORO 
 UM 

RELATÓRIO? 

Visita ao Bar da Faculdade 

(RE)ORGANIZO 
O  

LÉXICO 

REPORTO 

AS 

OPINIÕES 

MAIS 

COMUNS 
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 CONSTRUÇÃO DO CONTEXTO 

 
12 
 
 Observações 

       
             
      
 
 
                
   13 
    
 
 
 
 
 DESCONSTRUÇÃO - TEXTO 
 
Tempo previsto: 90 minutos 
 
 
 
 
 
     
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   15 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reorganizam o documento “Antes 
de meter a mão na massa”(Apêndice 
5B9) 

Reorganizam o documento “Remover 
nódoas” (Apêndice 5B10) 

 
 
São possíveis 
alargamentos a outras 
formas de expressão da 
ordem, 
designadamente,  
da ordem atenuada. 
 
Para este efeito, o 
professor recorre a  
gravação audio (e 
texto escrito) de “uma 
ida ao  
restaurante”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconhecem o propósito e reconstituem 

as marcas de Registo do texto-tipo 
(campo, relações e modo) 

Estabelecem a estrutura genológica da 
“Receita Culinária” 

CONTACTO 

COM O  
TEXTO-TIPO 

TRABALHO 

SOBRE O 

IMPERATIVO E 

A EXPRESSÃO 

DA ORDEM 
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    DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
 

 DESCONSTRUÇÃO - TEXTO 
 
 
 
16 
 Observações 

       
             
      
 
 
                
   17 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        CONSTRUÇÃO CONJUNTA 
 
Tempo previsto: 130 minutos 
     
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ANALISO  
A 

       ESTRUTURA 
 DE 

TRANSITIVIDADE 
DO 

TEXTO-TIPO 

Procedem ao levantamento de:       
 * imperativas  
 * verbos de acção 

Contactam com outras receitas. 
Comparam processos textuais.  

 
 
Os alunos recolhem 
receitas e analisam as 
possíveis escolhas no 
modo de conduzir este 
texto instrucional 
 
 
Os alunos estendem a 
escolha de “sujeito 
indefinido” a outros 
contextos para além da 
expressão da ordem 
(forma passiva): 
e.g. “em Portugal 
ainda se podem 
apreciar muitos doces 
conventuais”, “ 
antigamente comia-se 
menos doces que 
hoje”, “no futuro 
comer-se-á ainda 
mais”, “as pessoas são 
atendidas com 
carinho” 
 
 
Os alunos são levados 
a construir a receita 
usando as escolhas de 
imperativo e as 
construções passivas 

Reconstroem uma receita (possível) de 
um prato da “diária” do Bar Velho da 
FAC. 

FAÇO AS 

ESCOLHAS 

CORRECTAS 
PARA 

CONSTRUIR 

UMA 
RECEITA  
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DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 
 
                CONSTRUÇÃO CONJUNTA 

 
 

                                              
                                
 
 
 
 
                                                                                                                 Observações 
                                      19  
            
          
      
 
    
 
 
  
  20 
  
 
 
 
 
 
 
     

    21 
 
 
 
 
 
 
 
 
  22 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstroem o texto “soluções 
fáceis para limpezas difíceis” 
(Apêndice 5B11) 

Determinam o propósito e incidências 
de Registo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A comparação realiza-se 
tendo em conta os 
textos colectados pelos 
alunos em casa. 
 
 
O objectivo é apreciar, 
criativamente, as 
variações de Registo 
que têm consequência 
ao nível das escolhas de 
linguagem 

Fazem o levantamento dos processos 
e circunstâncias predominantes no 
texto 

Comparam com textos-tipo do género 
instrucional já trabalhados e/ou 
conhecidos, tendo em conta as 
incidências de Registo 

COMPARO O 

TEXTO-TIPO 

COM OUTROS 

TEXTOS 

INSTRUCIONAIS 

ANALISO 

ELEMENTOS DE 

TRANSITIVIDADE  
DO TEXTO 
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    CONSTRUÇÃO LIVRE 

 
Tempo previsto: 50’ 
 
23 
  
            
       
      
 
     
    
   24 
 
 
 
 
 
     
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os textos usados nesta UD têm a seguinte origem: 

• “Soluções fáceis para limpezas difíceis” 1999, Ed Deco-Pro Teste, a 
partir do original inglês “Which? Way to clean it”, Cassandra Kent, 
Londres. 

• WWW.INFOPEDIA.PT 

 

 

 

 

 

Apresentação de uma receita do 
país/região de origem 

Elaboração de um texto instrucional 
para utilização dos TIC, na sala, pelos 
alunos, quando não está presente o 
professor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assunto já foi 
discutido na turma. O 
texto final tem o 
objectivo de ser 
posteriormente fixado 
no “jornal da turma” 

Apreciam o trabalho realizado. 
Avaliam necessidades a partir de: 

• principais interferências (texto 
escrito) 

• principais dificuldades na 
comunicação oral 
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2. 2  Relatório de assistências  

  RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DO CAMPO  
Informações 

 
 
 
 
 
 

 
Tarefas  
 
1      Em diálogo, o professor  tenta  orientar o grupo 

no sentido de estabelecerem uma relação 
entre os hábitos alimentares e a cultura . Os 
alunos sublinham que não conhecem “as 
palavras” essenciais. Fazem compras, podem ir 
a restaurantes, mas não conhecem os nomes 
básicos 

 
 
  2 2 2 2   Tarefas realizada com a turma dividida em  

dois grupos secundados pelo professor.  
    
 
 
 
  3    3    3    3    A preparação do folheto de informação à T3        
         é muito  produtiva em termos de prática de 

língua (oral e escrita). O grupo sente que esta 
é uma tarefa muito requerida no contacto 
social. 

 
 
              
 
5 Organização do trabalho:  
      Num primeiro momento a turma foi dividida 

em quatro grupos: um grupo trabalha as 
interacções para compra de produtos vários; 
dois grupos, as entrevistas gravadas; os 
restantes trabalham o léxico e organizam o 
arquivo de fotos.  
   

 

 
 
Tempo 
 
12’ 
 
 
 
 
A ideia da visita ao 
Mercado é muito bem 
aceite pelo grupo. 
 
14’ 
 Em aula, apenas se 
procedeu a uma 
compreensão global 
dos textos 
seleccionados. O 
trabalho mais 
aprofundado é 
sugerido como TPC.  
 
25’ 
Foi incontornável o 
predomínio de dois ou 
três alunos com mais 
espírito de humor e de 
iniciativa. 
 
 
 
 
50’ 
Os quatro grupos 
interpretam muito bem 
os objectivos destas 
tarefas 
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  RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DO CAMPO  
Informações 

 

 
Tarefas  
 
        Num segundo momento, o trabalho de síntese 

foi realizado com todo o grupo, havendo 
alguns alunos responsáveis pelas 
apresentações e outros pelos registos e edição 
final dos documentos. 

 
 6 6 6 6     
         O professor deixou que a intuição dos alunos 

funcionasse na descoberta de uma estrutura 
genológica comum às várias interacções 
gravadas, não insistindo demasiado em 
explorar este aspecto. É, no entanto, 
significativo que, em determinado momento, 
tenha estado registado no quadro, o seguinte: 

 
           Saudação         Bom dia 
                                       Diga, menina, bom dia… 
                                       Era alguma coisinha?... 
                                       Deseja alguma coisinha? 
                                       Faz favor…bom dia… 
 
             Pedido/serviço*   
                                   É só? 
                                       Não vai mais nada?... 
                                       E umas maçãs?...são bem portuguesas… 
                                       Escolha, escolha à vontade, menina… 
 
            Pagamento         São … 
                                       A continha é… 
                                       É pouca coisa. Já lhe dou o troco. 
            
           Despedida          Obrigado 
                                      Boa sorte, menina. 
 

*Com opção frequente de incitamentos a novas compras 
 
      São trabalhados os seguintes aspectos: 
 

• Uso do Pretérito Imperfeito do Indicativo 
como expressão da delicadeza 

• Usos particulares do diminutivo 
• Formas de tratamento 

 
 

 
 
Tempo 
 
22’ 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
Interessante verificar 
como muitos alunos já 
demonstram 
sensibilidade quanto 
às etapas através das 
quais se desenvolve a 
interacção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintomaticamente as 
etapas genológicas são 
marcadas pelos alunos 
com apagamento da 
sua participação, 
apenas constando a 
dos seus 
interlocutores. 
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  RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DO CAMPO  
Informações 

 
 
 
 

 
Tarefas  
 
       7 7 7 7    
           Esta foi a parte menos bem sucedida e 

menos trabalhada em aula por as opiniões 
serem, ora muito negativas, ora difusas e de 
difícil síntese. 

 
        O professor aceitou, sobretudo, os dados 

recolhidos que têm a ver com o gosto dos 
portugueses para fazer a ligação com a 
alimentação tradicional e a “dieta 
mediterrânica”. 

 
       8 8 8 8    
           Feito em dois grupos, enquanto os restantes 

alunos reorganizam os últimos dados da 
visita ao mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
        9 9 9 9     
           Reescrita e reorganização do documento 
          http://mulher.sapo.pt em forma de relatório, 

de acordo com os procedimentos 
anteriormente estabelecidos. 

        Seguiu-se um pequeno debate espontâneo que 
o professor encorajou. 

 
 
 
       10101010    
                             ►       ►       ►      ►      
 
 
 

 
 
Tempo 
 
20’ 
 
Síntese dos dados em 
documentos 
partilhados pelos 
alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22’ 
 
O relatório enquanto 
género não é objectivo 
central desta unidade; 
porém o professor 
aproveita os 
conhecimentos 
anteriormente 
adquiridos pelos 
alunos e a adesão 
revelada para abordar  
questões da construção 
textual 
 
26’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformada em 
tarefa individual, 
realizada enquanto 
TPC. 
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  RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 

CONSTRUÇÃO DO CAMPO  
Informações 

 
 
 

DESCONSTRUÇÃO - TEXTO  
Informações 

 
Tarefas  
 
         
 
 11111111    

    A organização do léxico e o trabalho 
subsequente foi menos bem conseguida já que 
nem todos os alunos a realizaram. Os que o 
fizeram, transformaram-no num mero 
exercício de recolha de léxico. 

 
 
12121212----13131313    
                            Tarefas muito do agrado dos alunos. 
 
 
 
 
 

 
 
Tempo 
 
 
10’ (apresentação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
 
 
Trabalho específico 
sobre o Imperativas e 
Passivas em se. 
 
 

 
Tarefas  
 
14-15-16   
          De acordo com as expectativas, a 

identificação do propósito social, do Registo 
(Campo, Relações e Modo) não levantou 
problemas de maior aos alunos, notando-se 
uma crescente sensibilidade às variáveis de 
Registo. 

 
17     17     17     17         
         O trabalho sobre a transitividade 

(levantamento dos processos – v. de acção) 
permite que o aluno vá ficando atento ao tipo 
de processos envolvidos no texto ou nas 
diversas etapas do texto e propicia o 
desenvolvimento de uma metalinguagem que 
pode ser útil no futuro. 

 
 
 

 
 
Tempo 
 
22’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50’ 
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       RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
                      CONSTRUÇÃO CONJUNTA  

Informações 

 
 

 
 (cont.) 
         O professor introduz documentos (pequenos 

textos gravados) que contêm outros recursos 
da língua, para além da indefinição do 
sujeito, para exprimir imprecisão ou 
inexactidão:   

        Da  síntese, no quadro: 
 
          Contaram-me, ontem que… 
         Alguém me contou, ontem, que… 
          É possível dizer-se que a Terra não é redonda. 
 
         Esta receita foi inventada por um frade qualquer… 
         Esta, dedico-a a uma certa pessoa… 
         Tempos virão em que o bacalhau será só para alguns.  
          As pessoas são atendidas com simpatia. 
          Uma pessoa já não sabe o que fazer. 
          Há quem saiba, eu, não. 

 
 
 
 

 
Tarefas  
 
    18     
                                A reconstrução da receita após uma prova 

combinada no bar (e recolha de alguns 
dados adicionais junto da cozinheira) 
funcionou bastante bem. O registo foi sendo 
feito directamente num computador por um 
dos alunos mediante sugestões do grupo que 
acompanhava o trabalho através da tela 
gigante. O texto final foi distribuído aos 
alunos depois de editado 

 
    
    
                            O professor sentiu necessidade de introduzir 

outros exercícios para o uso das formas do 
imperativo, já que ainda ocorriam 
demasiadas interferências, sobretudo nos 
alunos não-orientais.       

 
 
Tempo 
 
 
30’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24’ 
 
Houve uma recolha de 
receitas (TPC) que 
possibilitou a primeira 
parte dos trabalhos. 
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          RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
                      CONSTRUÇÃO CONJUNTA  

Informações 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tarefas  
 
 
    19-20     
                                 Embora o ciclo de ensino-aprendizagem 

(Callaghan & Rothery, 1988; Green, 1992; 
Cornisch, 1992; Feez & Joyce, 1998) preveja o 
trabalho de confrontação do texto-tipo com 
outros ou de reflexão sobre a vriação do 
próprio texto-tipo apenas após os quatro 
outros momentos do ciclo, aqui , foi 
considerado  oportuno e útil  realizar este 
tipo de tarefa.    

  
 
    21-22 
         Mais uma vez, os alunos demonstram adesão 

às tarefas de determinação do propósito e 
variação do Registo dos textos que lhe são 
propostos. 

 
         O modo como os aspectos gramaticais em foco 

surgiram integrados no trabalho de 
reconhecimento e apropriação do texto, 
facilitou, em grande medida, a adesão dos 
alunos a estas tarefas 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tempo 
 
 
 
40’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24’ +  18’ 
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          RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA 
 
                      CONSTRUÇÃO LIVRE  

Informações 

 
 
 
 
 
 
 

À semelhança do que foi realizado para a UD anterior, este relatório é rematado 

com a apresentação dos tempos de tomada de palavra dos alunos e professor, realizada, 

apenas, para as três primeiras etapas do ciclo de aprendizagem. 

Neste cômputo não são incluídos os tempos do discurso regulador da actividade 

lectiva (em regra, da autoria do professor) nem o tempo usado em tarefas de grupo. Em 

conformidade com o que está estabelecido para o ciclo de aprendizagem, a consulta do 

 
Tarefas  
 
 
    23-24     
                                 A realização da tarefa não merece mais 

comentários dado que vem na sequência do 
trabalho realizado e de algum conhecimento 
que os alunos já possuíam do texto-tipo. 

 
    25 
        As apreciações dos alunos são objecto de 

análise em outro local. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tempo 
 
 
 
35’  
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Gráfico 2 confirma que a progressão na unidade didáctica corresponde a uma 

intervenção decrescente do professor e a um aumento da dos alunos.  
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  Gráfico 2. Tempos de tomada de palavra de alunos e professor nas  
        três primeiras etapas do ciclo de aprendizagem  

     (UD alimentação). 
 

 

 A produção de textos escritos em aula foi de 3 (três) textos individuais e 3 (três) 

textos colectivos. Em actividade extra-lectiva, cada aluno produziu 6 (seis) textos 

individuais. 
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3. Índice de Apêndices ao Capítulo 5       

            

Apêndice 5A1  Texto-tipo (narrativa de acontecimentos - relato pessoal ). 

Apêndice 5A2   Texto-tipo (narrativa de acontecimentos – conto popular  macaense). 

Apêndices 5A3a, b, c, d  “Tradição”, “Lenda”, “Mito”, “Conto”  
                                           Documentos-síntese resultante da recolha de dados realizada  

                    pelos quatro sub-grupos de alunos. 
 
Apêndice 5A4  Estrutura genológica de “O Boneco de Arroz”. 

Apêndice 5A5  Documento de base para trabalho fonológico. 

Apêndice 5A6  “O Julgamento do Coelho” - Conto popular guineense. 

Apêndice 5A7  “A Bela Rapariga” - Conto popular brasileiro. 
 
Apêndice 5A8  “Beleira” - Conto popular timorense. 
 
Apêndice 5A9   Estabelecimento das etapas do texto - relato pessoal. 

Apêndice 5A10 Documento síntese das narrativas. Documento  
    elaborado pelos alunos. 

Apêndice 5A11 Estrutura genológica do texto “A Boneca sem correntes”. 
 
Apêndice 5B1   Preparação da visita ao Mercado de Alvalade. 
                Documento elaborado pelos alunos. 
Apêndice 5B2   Informação sobre Feiras e Mercados Tradicionais.  
 
Apêndice 5B3   História das feiras. 
     Pesquisa realizada pelo sub-grupo 1. 
Apêndice 5B4   História das feiras. 
     Pesquisa realizada pelo sub-grupo 2. 
Apêndice 5B5  Visita ao mercado: súmula das opiniões das vendedoras. 
 
Apêndice 5B6  Visita ao mercado: súmula das opiniões dos alunos. 

Apêndice 5B7  Alimentação tradicional dos portugueses. 
    Recolha de dados da Internet realizada pelos alunos (sub-grupo 1) 
Apêndice 5B8  Alimentação tradicional dos portugueses. 
    Recolha de dados da Internet realizada pelos alunos (sub-grupo 2) 
 
Apêndice 5B9  “Antes de meter a mão na massa” – Documento de trabalho sobre a 

expressãoda ordem. 
Apêndice 5B10  “Remover nódoas”. – Documento de trabalho sobre a    
                              expressão da ordem. 
Apêndice 5B11 Estrutura genológica e padrão linguístico do texto-tipo. 

 
Apêndice 5B12 “Sugestões fáceis para limpezas difíceis” – texto reconstruído. 
 
Apêndice 5B13 Organização do léxico constante do “Jornal de Turma”. 
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4. Apêndices ao Capítulo 5 

 

Apêndice 5A1 

Texto-tipo (narrativa de acontecimentos - relato pessoal ) 

 

 

 Ontem, ao sair da nossa aula, corri para o meu carro que estava no parque 

de estacionamento em frente da Reitoria da Universidade. Fiz um pequeno recuo 

para poder abandonar o parque e, infelizmente, não vi um carro preto, novinho em 

folha, que estava atrás do meu e….trás…bati. Normalmente não devia estar lá, mas o 

parque estava superlotado… 

 Estas coisas acontecem quando menos esperamos. Pensei em esperar pelo 

dono da viatura, mas não tinha tempo. Dirigir-me à portaria da Fac. para tentar 

saber de  quem era o carro, mas estava em cima da hora para ir buscar o meu filho 

à escola. Decidi, então, deixar um bilhete a dono:  

 “Exmª/º  Sr.ª/º, ao recuar, acabei por chocar contra a sua viatura. Não 

posso esperar mais, por isso peço-lhe, por favor, que me contacte para o nº 96……8 a 

fim de combinarmos a forma de lhe pagar a despesa. Peço desculpa pelo 

incómodo. Os melhores cumprimentos. Maria X” 

 Segui para a escola a toda a pressa (ai…ai..os limites de velocidade),, 

enquanto ia pensando no que tinha acontecido – tinha a ligeira impressão de que 

conhecia aquele carro…. 

 Tocou o telemóvel. Do outro lado, o meu colega que vocês conhecem e  

que está ali a preparar o som: “Ouve lá, o bilhete que a chuva empapou contra o 

vidro dianteiro do meu carro foi escrito com a tua bonita caligrafia?...” 

(Risos…) 

 (…)Já não havia dúvidas, eu tinha  batido num carro que conhecia de 

quase todos os dias e não o tinha reconhecido. 

  Os nossos carros aí para confirmarmos que foi verdade… 
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Apêndice 5A2 

 Texto-tipo (narrativa de acontecimentos – conto popular macaense) 
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      Apêndice 5A3a 
 
      “Tradição”, “Lenda”, “Mito”, “Conto” – Documento-síntese resultante da 
       recolha de dados realizada pelos alunos (grupo 1) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Saber contar uma história é uma arte. 

 Mas contar histórias com tamanha identificação entre o narrador e os acontecimentos é só para   
quem nasceu na terra e a ama.  

 
 

Ao longo da nossa vida, vivemos no meio de 
muitas narrativas. Desde muito cedo, 
ouvimos histórias das nossas famílias, de 
como era a cidade ou o bairro há muito 
tempo atrás; como eram os nossos parentes 
quando mais novos.  
 
Ouvimos também histórias de medos, de 
personagens fantásticos, de sonhos.  
 
Enfim, ouvimos, contamos, lemos, 
assistimos, imaginamos histórias. 
 

Em todos os países 
do mundo há 

lendas, costumes, 
superstições, tudo 

moldado pela 
tradição popular, 
fazendo parte da 

alma e da essência 
de um povo, 

princípio das suas 
inspirações e base 
da sua literatura. 
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       Apêndice 5A3b 
 
      “Tradição”, “Lenda”, “Mito”, “Conto” – Documento-síntese resultante da 
       recolha de dados realizada pelos alunos (grupo 2) 
 
 
 

 

Tradição 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Tradição, literalmente transmissão (latim: traditio, tradere = entregar). Em grego, na 
acepção religiosa do termo, a expressão é paradosis (παραδοσις). 
Tradição mais precisamente é uma transmissão oral de lendas ou narrativas ou de 
valores espirituais de geração em geração. Uma crença de um povo, algo que é seguido 
conservadoramente e com respeito através das gerações. Uma recordação, memória ou 
costume. 
Conhecimento ou prática proveniente da transmissão oral ou de hábitos inveterados. 
A tradição e a sua presença na sociedade baseiam-se em dois pressupostos 
antropológicos: 

 a) as pessoas são mortais; 
 b) a necessidade de haver um nexo de conhecimento entre as gerações. 

Tem-se por tradição no sentido amplo tudo aquilo que uma geração herda das suas 
precedentes e lega às seguintes. 
 

________ 

 

Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. 
De caráter fantástico e/ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos 
irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. 
Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente 
fornecem explicações plausíveis e até certo ponto aceitáveis para coisas que não têm 
explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou 
sobrenaturais. 
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Apêndice 5A3c 
 
 “Tradição”, “Lenda”, “Mito”, “Conto” – Documento-síntese resultante da 
    recolha de dados realizada pelos alunos (grupo 3) 
Lendas e Mitos do Folclore Brasileiro e Regional. As lendas estão divididas por 
Regiões da provável Origem. Também, para cada lenda existe um quadro com 
informações complementares sobre a mesma, tais como origem, variações e outros 
fatos. 
Na era da oralidade a população não dava muita importancia a verdade, elas aceitam as 
historias contadas sem discutir se ela é veridica ou não. Como diz o dito popular "Quem 
conta um conto aumenta um ponto", as lendas pelo fato de ser repassadas oralmente de 
geração a geração sofre alterações sobre à medida que estão sendo recontadas. 
Um mito é uma narrativa tradicional com caráter explicativo e/ou simbólico, 
profundamente relacionado com uma dada cultura e/ou religião. O mito procura explicar 
os principais acontecimentos da vida, os fenómenos naturais, as origens do Mundo e do 
Homem por meio de deuses, semi-deuses e heróis (todas elas são criaturas 
sobrenaturais). Pode-se dizer que o mito é uma primeira tentativa de explicar a 
realidade. 
A explicação mítica é contrária à explicação filosófica. A Filosofia procura, através de 
discussões, reflexões e argumentos, saber e explicar a realidade com razão e lógica 
enquanto que o mito não explica racionalmente a realidade, procura interpretá-la a partir 
de lendas e de histórias sagradas, não tendo quaisquer argumentos para suportar a sua 
interpretação. 
Ao mito está associado o rito. O rito é o modo de se pôr em acção o mito na vida do 
Homem (ex: cerimónias, danças, orações, sacrifícios...). 
O termo "mito" é, por vezes, utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças 
comuns (consideradas sem fundamento objectivo ou científico, e vistas apenas como 
histórias de um universo puramente maravilhoso) de diversas comunidades. No entanto, 
até acontecimentos históricos se podem transformar em mitos, se adquirem uma 
determinada carga simbólica para uma dada cultura. Na maioria das vezes, o termo 
refere-se especificamente aos relatos das civilizações antigas que, organizados, 
constituem uma mitologia - por exemplo, a mitologia grega e a mitologia romana. 
Todas as culturas têm seus mitos, alguns dos quais são expressões particulares de 
arquétipos comuns a toda a humanidade. Por exemplo, os mitos sobre a criação do 
mundo repetem alguns temas, como o ovo cósmico, ou o deus assassinado e 
esquartejado cujas partes vão formar tudo que existe. 

Tipos de mitos 

• Cosmogonias: mitos de origem  
• Mitos de origem e destruição, incluindo os messiânicos e milenários  
• Soteriológicos: de salvadores e heróis  
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Apêndice 5A3d 
 
 “Tradição”, “Lenda”, “Mito”, “Conto” – Documento-síntese resultante da 
  recolha de dados realizada pelos alunos (grupo 4) 
 

 

• Mitos de tempo e eternidade  
• Mitos de renascimento e renovação, incluindo os de memória e esquecimento  
• Mitos de providência e destino  
• Mitos de seres superiores e seus descendentes  
• Mitos de transformação, inclusive os ritos de passagem  

 

 

Mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas, lenda ou saga." 

 

 

 “o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e 
interpretada em perspectivas múltiplas e complementares....o mito conta uma história 
sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo 
fabuloso dos começos...o mito conta graças aos feitos dos seres sobrenaturais, uma 
realidade que passou a existir, quer seja uma realidade tetal, o Cosmos, quer apenas um 
fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, é sempre 
portanto uma narração de uma criação, descreve-se como uma coisa foi produzida, 
como começou a existir...” 
     Mircea Eliade 
 
 
"Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja 
assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos, de modo 
que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham ressonância no 
interior do nosso ser e da nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente 
sintamos o enlevo de estar vivo..." 
     Joseph Campbell 
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 Apêndice 5A4 Estrutura genológica de “O Boneco de Arroz”  
 

Estrutura genológica de “O Boneco de Arroz” 
 

Orientação 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Complicação 
1ªfase 

 

…interrompido por intervenção divina 
reacção física  [Wu-Ta estremeceu] 
reacção verbal [Wu-Ta perguntou]   
reacção comportamental [Wu-Ta comeu…ia 

amassando…meteu… 
vendeu] 

reacção mental [Wu-Ta pôs-se a pensar… 
meditava…]   

 
2ªfase …interrompido por actividade mental     

[-Os deuses protegem-me! – exclamou Wu-Ta, 
recordando as palavras do deus do Trovão. ] 

   uso do imperfeito  - acções continuadas                                                            
 

3ªfase …interrompido por actividade mental 
[- Mas de que serve ser eu a fazer os bonecos mais 
bonitos da aldeia, se ninguém os vai continuar a 
fazer quando eu morrer? – lamentava-se Wu-Ta 
 

 
Fecho 
            

1ªfase …interrompido por actividade mental 
[“Agora já posso morrer descansado”- pensava 
Wu-Ta] 

Moral 
Interpre
tação 

[E assim a arte dos bonecos de arroz foi passando 
de geração em geração. Ainda hoje…] 

 
1ªfase 

 

Uma época difícil 
[os tempos estavam difíceis. As tempestades não 
paravam. A peste continuava a matar.] 

 
2ªfase   
 
 

Uma personagem 
[Wu-Ta tinha sobrevivido às tempestades]   
[passava o dia a lamentar-se]        (actividade 
mental) 
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Apêndice 5A5 
Documento de base para trabalho fonológico 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque é que não fazes o trabalho de casa? 

Porque é que deixou queimar os bolos? 

Porque é que não vestes uma camisola? 

Porque é que não vai fumar para outro sítio? 

Porque é que não vamos ao cinema? 

Porque é que nunca pensas bem antes de tomar decisões dessas? 

Porque é que estás sempre com esse ar contrariado? 

Porque é que a lagoa tem este azul tão claro? 

Porque é que estás sempre a criticar-me? 

Porque não te divertes um pouco mais? 

Porque é que não come um pouco mais? 

Porque é que não comes menos bolos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ler com a entoação adequada à interpretação: 
 
Construir um contexto possível 
 
Propor participantes coerentes 
 
Completar a oração com pré- ou pós- texto:  
  Ex: Não te fica lá muito bem. Porque é que não vestes uma blusa amarela? 
        Porque é que não vestes uma blusa menos clássica. Estás muito cinzento… 
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Apêndice 5A6  “O Julgamento do Coelho” - Conto popular guineense 
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Apêndice 5A7  “A Bela Rapariga” - Conto popular brasileiro 
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Apêndice 5A8  “Beleira” - Conto popular timorense 
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Apêndice 5A9 Estabeleciemento das etapas do texto - relato pessoal 

 

Narrativa de acontecimentos 

Relato pessoal 

 

Orientação  Ontem, ao sair da nossa aula, corri para o meu carro que estava no 

parque de estacionamento em frente da Reitoria da Universidade. Fiz 

um pequeno recuo para poder abandonar o parque e, infelizmente, 

não vi um carro preto, novinho em folha, que estava atrás do meu 

e….trás…bati 

 

   Incidente     Estas coisas acontecem quando menos esperamos. Pensei em esperar 

pelo dono da viatura, mas não tinha tempo. Dirigir-me à portaria da 

Fac. para tentar saber de  quem era o carro, mas estava em cima da 

hora para ir buscar o meu filho à escola. Decidi, então, deixar um 

bilhete a dono:  

 “Exmª/º  Sr.ª/º, ao recuar, acabei por chocar contra a sua viatura. 

Não posso esperar mais, por isso peço-lhe, por favor, que me contacte 

para o nº 96……8 a fim de combinarmos a forma de lhe pagar a 

despesa. Peço desculpa pelo incómodo. Os melhores cumprimentos. 

Maria X” 

 Segui para a escola a toda a pressa (ai…ai..os limites de 

velocidade),, enquanto ia pensando no que tinha acontecido – tinha a 

ligeira impressão de que conhecia aquele carro…. 

Tocou o telemóvel. Do outro lado, o meu colega que vocês conhecem 

e com quem trabalho quase diariamente perguntou-me: “Ouve lá, o 

bilhete que a chuva empapou contra o vidro dianteiro do meu carro 

foi escrito com a tua bonita caligrafia?...” 

  

Fecho      (…)Já não havia dúvidas, eu tinha  batido num carro que conhecia de 

quase todos os dias e não o tinha reconhecido. 

                        Os nossos carros estão aí para confirmarmos que foi verdade… 
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Apêndice 5A10 Documento síntese das narrativas. Documento elaborado pelos alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Julgamento do Coelho Beleira A Padeira de 
Aljubarrota 

A Bela Rapariga

 
Participantes 

- Humano: menina  
- Animal: crocodilo 
  e coelho 

- Gigante (entre 
humano e animal) 
- Rapariga 

 

- Mulher – herói 
(sobre)humano 

 

- Humano – João
- Rapariga - monstro

 

Actividade 
 

Natureza 
 

Natureza, Amor 
 

História de um país 
Amor, desejo 
ritualizado 

 
 
 

Sobre o quê 

 
 
 

Campo 

 

Tempo 
Passado 
Intemporal 

Presente 
Intemporal 

Passado  ( história )  

Intemporal 

 
 
 

Para quê 

 
 
 

Propostas 

 
 

- Exaltar a astúcia 
- Penalizar a ingratidão 
- Exorcizar o medo 

 
- Sublinhar a 
fragilidade humana 
face à natureza 
simbolizada na jibóia 

- Exorcizar o medo 
- Exaltar a força e a 
coragem 
- Incrementar o 
orgulho e a unidade 
nacional 

 
 
- Interpretar o 
desengano da beleza

 

Como 
 

Modo 
- Oral � Escrito 
- Frases simples 

- Oral � Escrito 
- Frases simples 

- Oral � Escrito 
- Frases simples 

- Oral � Escrito
- Frases simples
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Apêndice 5A11Estrutura genológica do texto “A Boneca sem correntes”. 
     Divisão genológica realizada pelos alunos em grupo. 
     Os traços horizontais representam a separação em fases. 

 
 

 
Orientação 
  

Na minha viagem de finalistas, no Sul do Japão, com os meus colegas 
e alguns professores, chegámos, num sábado, a uma cidade que eu não 
conhecia. 
_____ 
Decidimos, todos, ir jantar, jogar bowling e dançar a um restaurante (casa de 
divertimento?) próximo do nosso hotel.  
 
  Incidente 

 
Nessa noite, ao contrário dos meus colegas, senti-me só, sem a minha 

namorada ou um amigo. Todos se divertiam imenso, mas, não sei porquê, foram 
para o Hotel muito cedo. Eu fiquei um pouco mais. 
_____ 
            Ao sair, vi, junto à porta, uma linda boneca que sorria mostrando os 
dentes impecáveis por entre os lábios sensuais. Tinha um vestido curto mas 
colorido que reflectia as luzes da publicidade na rua. Sei que era de plástico e 
que fazia publicidade a qualquer coisa, mas, o mais importante é que ela sorria e 
eu estava só. Com toda a minha energia, peguei nela e levei-a para o meu quarto 
de hotel. Dormi profundamente porque tinha bebido muito. 
_____   

Quando acordei, lembrei-me da minha boneca, procurei-a, mas ela não 
estava lá. O que teria acontecido? Tudo não passava de um sonho? Fiquei muito 
preocupado. 
  Desci até à recepção onde me aguardavam dois homens, além do gerente 
do hotel. Disseram-me que tinha que pagar uma despesa porque eu tinha partido 
o pé da boneca que costumava estar à saída da sua “casa de divertimento”.  
 
  Fecho 

 
Paguei e fiquei muito envergonhado. Os meus colegas não me falaram do 

assunto, mas, ╞_quem for hoje ao Japão, verá que essas bonecas estão sempre 
presas com corrente e cadeado. 
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Apêndice 5B1 Preparação da visita ao Mercado de Alvalade. 
              Documento elaborado pelos alunos para informação 

  à turma acompanhante. 
 

    
Vamos Vamos Vamos Vamos ao Mercadoao Mercadoao Mercadoao Mercado    

    
Encontro:  Encontro:  Encontro:  Encontro:  10. 45h10. 45h10. 45h10. 45h    
    
                 Praça de Sto António                 Praça de Sto António                 Praça de Sto António                 Praça de Sto António    
          Metro: Alvalade  Metro: Alvalade  Metro: Alvalade  Metro: Alvalade    

ouououou    
                Porta da Faculdade de LetrasPorta da Faculdade de LetrasPorta da Faculdade de LetrasPorta da Faculdade de Letras    
           10h   10h   10h   10h    
    
 
Uma feirafeirafeirafeira é:                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mas nós vamos a um   
      
 
mercado municipal mercado municipal mercado municipal mercado municipal     
 
  
 
 

um local público em que, em dias e épocas fixas, se expõem e 
vendem mercadorias. Também é uma designação 
complementar dos cinco dias úteis da semana: segunda-feira, 
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Do ponto 
de vista de recreação, uma feira é uma exposição ou um 
parque de diversões. 

mercado que, muitas vezes, se realiza em locais de feiras 
antigas e que, agora, é organizado pelas Câmaras 
Municipais 
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Nós queremos: 

• aprender o nome dos produtos, vendo-os 

• falar com alguns vendedores 

 
Queríamos saber coisas sobre: 
 

• a vida deles no mercado, por exemplo: 

  “Há quanto tempo é vendedor?” 

  “Gosta do que faz?” 

  “Como está o negócio?” 

  “Os clientes como são?” 

  “O que é que os portugueses gostam de comer? 

 

• o Mercado Municipal e as grandes superfícies. Há, 

realmente uma “guerra”? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  P.S.   Na Internet há muitos “Regulamentos” dos mercados municipais 

deste país. Cuida-te, pá, o professor diz que 
 nós vamos ler um… 
 
 

 
Registem os nomes dos 

artigos que não conhecem! 

 

     Peixe 

e.g.       Legumes 

                 Temperos 

 
Tragam (quem puder): 

 

Um gravador (só temos dois 

disponíveis) 

 

Uma máquina fotográfica 
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Apêndice 5B2  Informação sobre Feiras e Mercados Tradicionais 

 

 

Uma feira é um local público em que, em dias e épocas fixas, se 
expõem e vendem mercadorias. Também é uma designação 
complementar dos cinco dias úteis da semana: segunda-feira, 
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Do ponto de 
vista de recreação, uma feira é uma exposição ou um parque de 
diversões. 

 
 
 
 
 
 

Produtos frescos continuam a ser a maior atracção dos mercados 
tradicionais 
 
 
 
Os mercados municipais nasceram para substituir a venda de animais, legumes e fruta que se 
fazia no meio das ruas, sem regras nem condições de higiene e salubridade. No século passado, 
construíram-se edifícios de raiz nos centros das cidades para abastecer as populações, mas em 
100 anos tudo mudou. A concorrência dos supermercados veio abalar definitivamente aquele 
negócio tradicional que foi envelhecendo sem se adaptar às exigências dos dias de hoje. Poucos 
clientes, pouco investimento nas estruturas, lojas desocupadas "ad eternum" esvaziaram a 
maioria dos mercados da Área Metropolitana do Porto. Os autarcas dizem querer salvá-los e 
alguns já começaram a entregar esse esforço aos privados. Estarão os mercados tradicionais em 
vias de extinção? 
 
Não faltam vozes a dizer que sim. Vozes que receiam ver aqueles espaços transformados em 
shoppings. No Porto, essas vozes gritam bem alto contra a decisão da Autarquia de concessionar 
o Bolhão à promotora holandesa TCN nos próximos 50 anos. Teme-se que a tradição seja 
desvirtuada, teme-se pelo património, teme-se pelo futuro dos comerciantes. E porque se teme 
tanto? Porque a história deixou exemplos que não correram bem.  
 
A primeira recordação que vem à memória de Fernando Sá, presidente da Associação de 
Feirantes do Distrito do Porto, é a do Mercado do Anjo. Funcionava na Praça de Lisboa, antes 
desta ser convertida no Clérigos Shopping. Os comerciantes foram para o Bom Sucesso e alguns 
ficaram pelas ruas da Baixa. O centro comercial durou poucos anos, estando apenas o parque de 
estacionamento a funcionar. A recuperação do espaço está agora nas mãos da Bragaparques, 
única interessada no concurso público aberto pela Câmara.  
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Tese sobre mercados 
 
"O Clérigos Shopping” mostra que transformar mercados em shoppings pode ser um fracasso", 
refere Ana Sofia Gaspar, finalista do curso de Arquitectura da Universidade do Porto e autora de 
uma tese sobre a história e a evolução dos mercados na cidade.  
 
Ainda no Porto, a passagem do terreno onde está o Mercado do Bom Sucesso para o domínio 
privado indica que este seguirá o mesmo caminho do Bolhão. Já se sabe que o Ferreira Borges, 
que outrora também funcionou como mercado de produtos alimentícios, também vai passar para 
a gestão privada. Restam os pequenos mercados da Foz e de S. Sebastião (junto à Sé) sob alçada 
municipal. Até quando? 
 
"Os mercados não foram criados para gerar receitas, mas para servir a população", argumenta 
Fernando Sá, considerando que a "visão economicista" dos mercados começa a ter eco em todo 
o país. O mecanismo, diz o também líder da Federação Nacional das Associações de Feirantes, é 
sempre o mesmo. As câmaras não investem nos edifícios, não renovam as licenças e depois 
fazem o "xeque-mate".  
 
A seguir a tendência nacional, também em Gaia se espera pelo investimento privado para 
construir um mercado que acolha os vendedores da Afurada, entretanto alojados em contentores. 
Em Gondomar, o mercado de Rio Tinto vai desaparecer enquanto o da Areosa será 
requalificado com novas valências. Juntar mais uma função à venda tradicional é também o que 
pretende a Autarquia de Matosinhos. O principal mercado do concelho está a ser 
intervencionado e a ambição é incluir-lhe uma Loja do Cidadão. Dar novas funcionalidades aos 
mercados é experiência que não convence Fernando Sá, ciente dos resultados no Mercado de 
Espinho.  
 
Ana Sofia Gaspar tem uma opinião diferente. Considera que na sociedade actual os mercados 
dificilmente vivem por si mesmos e devem, por isso, incluir outras valências. A finalista 
entende que o mercado tradicional e o comércio podem andar de mãos dadas, mas alerta para os 
problemas da concorrência como no caso do Bolhão, para onde está previsto um supermercado. 
Isso pode ser a "morte" do mercado tradicional, avisa a estudante. Ana Gaspar não se revê numa 
cidade onde não haja alternativas às grandes superfícies, mas admite que, por este andar, "os 
mercados correm o risco de desaparecer".  

 
 
Inês Schreck 
J. Notícias 
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Apêndice 5B3 História das feiras. 
    Pesquisa realizada pelo sub-grupo 1 

 

 História das feiras 

 
 

Uma barraca de Feira Livre em Poá - SP - Brasil, onde são comercializados alimentos. 

A história da humanidade está repleta de referências a feiras. Não se sabe ao certo onde 
e quando apareceu a primeira feira, no entanto há dados que nos permitem afirmar que 
em 500 a.C. já havia feiras no Médio Oriente, nomeadamente em Tiro. 

As primeiras referências a feiras aparecem misturas com referências ao comércio, às 
festividades religiosas e aos dias santos. As feiras sempre revelaram um carácter 
comercial desde o início. Mercadores de terras distantes juntavam-se, trazendo os seus 
produtos autóctones para troca por outros. É também evidente que a religião andou de 
mãos dadas com o comércio. A palavra latina feria, que significa dia santo, feriado, é a 
palavra que deu origem à portuguesa feira, à espanhola feria ou à inglesa fair. 

Após a decadência do Império Romano, as feiras medievais representaram o momento 
no qual ressurge o comércio na Europa, no final do século XI. A Europa saía do 
feudalismo, no qual as pessoas viviam em territórios limitados, no qual produziam tudo 
o que precisavam, sendo que quando algo faltava, conseguiam-no através de trocas. 

Apêndice 5B4 História das feiras. 
    Pesquisa realizada pelo sub-grupo 2 
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No entanto, as Cruzadas reabriram o caminho pelo mar Mediterrâneo e possibilitaram 
aos europeus um maior contacto com o Oriente, de onde traziam mercadorias raras e 
exóticas (cravo, canela, pimenta, seda, porcelana), muito cobiçadas no Velho 
Continente. Neste momento, podemos falar no renascimento comercial, uma vez que 
essas mercadorias eram trazidas e fizeram com que o dinheiro, até então entesourado, 
retornasse a circulação. 

Estes produtos começaram a ser vendidos nas feiras que surgiam nas cidades que 
renasciam. Como essas novas cidades foram chamadas burgos, em virtudes de seus 
muros fortificados, os habitantes das cidades tornaram-se os burgueses, termo que 
posteriormente se aplicou somente aos comerciantes enriquecidos com sua prática. 

Durante a realização das feiras medievais interrompiam-se guerras, a paz era garantida 
para que os vendedores, dispostos lado-a-lado, pudessem trabalhar com segurança. Da 
mesma maneira, guardas vigiavam todo o perímetro de modo a evitar que algum 
desordeiro pudesse causar incómodos àqueles que por ali passavam e desejavam 
efectuar suas compras. Os mercadores medievais realizavam as transições comerciais e 
intermediavam trocas numa actividade eminentemente itinerante. 

Enquanto dezenas de saltimbancos, fazendo malabarismos, procuravam divertir o povo 
que se movia de barraca em barraca, prosseguindo nas compras. 

As feiras medievais foram instaladas em locais estratégicos, como o cruzamento de 
rotas comerciais, e algumas chegaram a ter abrangência internacional. 

O renascimento do comércio tornou necessário o uso do dinheiro, prática que havia 
desaparecido quase que totalmente nos séculos anteriores. Nas feiras, como havia 
pessoas que vinham de vários lugares, havia uma grande variedade de moedas em 
circulação, o que desenvolveu os bancos e o câmbio. 

 

História das feiras em Portugal 

As feiras são uma das mais importantes instituições do período medieval em Portugal. 
Quase todas as feiras se realizavam em épocas relacionadas com festas de Igreja e, no 
local onde se faziam, existia uma paz especial, a paz da feira, que proibia todos os actos 
de hostilidade, sob penas severas em caso de transgressão. 

A primeira menção duma feira portuguesa vem registada no Foral de Castelo Mendo de 
1229 que se realizava três vezes no ano, durante oito dias de cada vez. Todos os que a 
ela concorressem, tanto nacionais como estrangeiros, teriam segurança contra qualquer 
responsabilidade civil ou criminal que pesasse sobre eles. Entre os privilégios que mais 
favoreceram o desenvolvimento das feiras  

portuguesas há que mencionar o que isentava os feirantes do pagamento de direitos 
fiscais, nomeadamente portagens, a que se dava o nome de feiras francas. 
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A partir do reinado de D. Afonso III (1248-1279) multiplica-se o número das feiras e 
ampliam-se as garantias e os privilégios jurídicos concedidos aos feirantes. O fomento 
do comércio interno por meio da instituição de feiras, teve como consequência o 
aumento populacional de determinadas zonas pouco povoadas, para além de 
engrandecer os rendimentos da coroa. 

Durante o reinado de D. Dinis (1279-1325) activa-se o impulso dado anteriormente. O 
Entre Douro e Minho, a Beira e até o Alentejo cobrem-se de feiras, nomeadamente de 
feiras francas. 

 

A partir do reinado de D. Fernando (1357-1367) a situação começa a alterar-se. 
Primeiro, foram as sucessivas guerras com Castela que prejudicaram grandemente o 
comércio ambulante. De seguida, a revolução de 1383-85, que teve como consequência 
um reforço da protecção real aos comerciantes das cidades e vilas em detrimento dos 
mercadores ambulantes. 

Apesar de, em 1528, ter sido concedida uma feira franca a Vila Viçosa e, em 1576, à 
cidade do Porto, parece poder considerar-se o fim do século XV como o período de 
enfraquecimento da importância das feiras em Portugal. As cidades e as vilas, 
desenvolvendo-se e prosperando, serviam mais adequadamente os interesses e as 
necessidades económicas da comunidade do que as feiras. É natural que esse declínio se 
acentuasse no século XVI, quando Portugal brilhou como potência marítima e 
ultramarina, quando o grande comércio se concentrou definitivamente nas cidades 
portuárias do litoral. A partir do reinado de D. Manuel I (1495-1521) as feiras entraram 
numa fase de decadência. 

No século XVIII ainda se instituíram feiras. Em 1720 criou-se no Porto uma feira franca 
de fazendas e animais. Em 1776, durante o governo do Marquês de Pombal, realizou-se 
em Oeiras, durante três dias, uma feira a que podemos chamar a primeira feira industrial 
portuguesa, com representação de todos os produtos da indústria nacional da época. 

Apesar de todas as vicissitudes, algumas feiras tradicionais sobreviveram até aos nossos 
dias, como é o caso da feira de Espinho, às segundas-feiras; da feira dos Carvalhos, às 
quartas; ou da feira da Senhora da Hora aos sábados. 
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Apêndice 5B13 “Organização do léxico constante do “Jornal de Turma”. 
 
 
 
 

 
(A que faltam as fotografias e desenhos) 

 
 

VEGETAIS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cereais 
 

Milho 
Trigo 
Arroz 

Legumes 
 

Feijão 
Ervilha 
Fava  

Grão-de-Bico 

Hortaliças 
 

Couve Lombardo 
Couve-Flor 

Nabo 
Nabiça 
Batata 
Cenoura 
Alface 
Bróculos 
Espinafre 
Cebola 
Alho  

Alho-Francês 

Frutos 

De casca dura 
 

Amêndoa 
Castanha 

Noz 
 

Secos 
 

Figo 
Uva 
 

Frescos  
 

Tomate 
Laranja 

Tangerina 
Maçã 
Kiwi 

Banana 
Pêra 

Framboesa 
Ameixa 
Morango 
Cereja 
Figo 

Pêssego 
Ananás 
Limão 
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Derivados do Leite 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Enlatada: sopas e todo o tipo  
 
                                                                  de alimentos   
  Comida     
    Refinada: açúcar, arroz, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Queijo 
Manteiga Yogurte 

PERIGO! 

Molho 
Vinagre 
Sal 

Pimenta 
Piri-piri 

Malagueta 
 

Temperos 

Um bocado 
Um bocadinho 
Um pouco 
Um pacote 

Uma dose/meia-dose 
Uma mão cheia 
Um kg/meio-kg 

Quantidades 

Amêijoa 
Lagosta Marisco 

Sardinha 
Sargo 
Pargo 

Peixe-Espada 
Cavala 
Atum 
Cherne 
Tamboril 
Salmão 

Peixes 
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Expressões mais ouvidas: 

 
“tá tudo muito caro” 
“tá pela hora da morte” 
“isto é uma pouca vergonha” 
“ó freguesa olhe aqui, que beleza… é o que há de melhor” 
“vocês não são da política, pois não!...” 
“melhor que isto só o Benfica” 
“nunca mais é tarde…!” 
“não vai uma maçãzinha?” 
“está-se mesmo a ver” 
“ó freguesa, não vai nada?” 
“A menina pode provar… prove, veja lá!!!” 

 
 

 
Bebidas: 

  
• Bica/café/descafeinado/carioca de café/café com 

cheiro/café italiano 
� Café com leite 
� Garoto 
� Meia de Leite 
� Galão 

• Chá 
• Cacau 
• Carioca de Limão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastel de Nata 
Palmier 
Queque 
Trança 
Almofada 

Pão de Deus 
 

Doces 

Pastel 
Rissol 

Perninha 
Sandes 
Tosta 
Bitoque 
Cachorro 
Prego 

 

Salgados 
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Apêndice 5B5 Visita ao mercado: súmula das opiniões das vendedoras 
 

 

  AS OPINIÕES DAS VENDEDORAS 

 

 ► A vida está cara. Está cada vez pior. 

 ► As margens de lucro são pequenas. 

 ► As pessoas têm cada vez menos dinheiro para comprar… 

  

 Apesar de gostarem do que fazem, gostariam de ter outra profissão. 

 Outros já sonham com a reforma. 

 

”Vem aqui muita gente, mas também temos fregueses certos” 

 

“Os hipermercados estão a dar cabo de todo o comércio mais 

pequeno, seja neste, noutros mercados, mercearias, lojas de 

fazendas, tudo! Isto está bom é para os grandes!... 

 

“Eles [as grandes superfícies] compram em grande quantidade, não é?! 

Depois fazem o que querem. 

 

“Nós aqui tratamos o freguês como pessoa. Alguns, conhecemos há 

vários anos. Lá, pagam para não falar. E vejam lá a miséria que 

pagam às raparigas…às caixas. Não dá para viver.     

 

“A verdade é que, ao fim da tarde vou lá, ao hipermercado, 

abastecer-me para os próximos quinze dias. 

É assim, é a vida!... 
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   DE QUE GOSTAM OS PORTUGUESES? 

 

 Na opinião dos vendedores contactados, os portugueses gostam, sobretudo, de: 

 

• um bom prato de carne (cozido à portuguesa, por exemplo), uma boa 

feijoada, bacalhau. Também gostam de peixe – sardinha, peixe-espada, 

pescada. Ainda gostam de polvo e de outros mariscos, mas, nisso são 

iguais a todos os povos do mundo; 

 

•  coisas que têm sabor a azeite, alho, etc.; 

 

• doces com muito açúcar ou mel, ovos e outras coisas menos 

recomendáveis; 

 

• do seu copo de vinho (o português é o melhor do mundo, claro!) mas, nos 

últimos anos estão a  entusiasmar-se pela cerveja; 

 

 

 É uma opinião geral, não só das vendedoras: no Alentejo e no resto do país 

come-se muito bem. No Algarve a comida é péssima por causa dos ingleses e dos 

alemães, dos fast-food, etc. 

 

  

P.S. Apesar do professor ter censurado muitas opiniões por não terem sido ditas no 

mercado e de achar que o trabalho sobre a língua “podia estar melhor”, pensamos (o 

grupo C) que esta página não está digna de ser incluída no dossiê da turma.  
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 Apêndice 5B6 Visita ao mercado: súmula das opiniões dos alunos 

 

  

    AS NOSSAS OPINIÕES 

 

 

• Vivemos um ambiente muito simpático, apesar das pessoas dizerem 

algumas coisas tristes, parecem divertidas e bem dispostas. 

 

• Foram generosos connosco, apesar de saberem que não somos clientes 

(perdão, fregueses!!!), tiveram muita paciência para responder às nossas 

perguntas inoportunas. 

 

• As mulheres pareceram ser mais comunicativas do que os homens. Como 

sempre (Registo esta opinião sob protesto – estamos em minoria no 

grupo) 

 

• Os vendedores, especialmente as mulheres (outra vez…) têm uma energia 

insuperável: falam muito alto, conseguem falar com vários clientes 

(perdão, fregueses!!!) ao mesmo tempo e ainda combinam o almoço com 

a colega do lado. 

 

• Porque é que elas usam um xaile? Vão cantar o Fado? 

 

• Porque é que tivemos tantas dificuldades em percebê-las? Porque é que o 

professor gostou do nosso trabalho, mas torceu o nariz (não se esqueçam, 

aprendemos no mercado o que significa esta expressão) ao relatório sobre 

as opiniões dos vendedores? 

 

• Porque é que eles pagam uma renda? O mercado não é deles? 
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Apêndice 5B7 Alimentação tradicional dos portugueses. 
   Recolha de dados da Internet realizada pelos alunos (sub-grupo 1) 
 

 

WWW.INFOPEDIA.PT 
 

Os segredos da dieta mediterrânica  
 

Nos últimos anos, as características próprias da dieta mediterrânica têm-se vindo a 

perder, vá-se lá saber porquê... Talvez porque fazem bem e porque se prefere os 

atropelos do fast food e os arremessos do stress .  

A designação "dieta mediterrânica" resultou de um estudo dos hábitos alimentares das 

populações da bacia do Mediterrâneo iniciada na década de 50. Este estudo, demonstrou que 

essas populações - comparadas com as de países da Europa Central e Estados Unidos da 

América - apresentavam uma reduzida incidência de sinais ou doenças relacionados com a 

alimentação (hipertensão, níveis elevados de colesterol sanguíneo, doenças cardiovasculares, 

tumores) e maior longevidade. 

Conhecidos estes dados, importava descobrir as causas. Porcurou-se, assim, estudar o modo 
como estas populações se relacionavam com a alimentação. Deste modo, verificou-se: 

1. a nível dos alimentos:  

um consumo abundante de frutas e de legumes frescos; 

um consumo abundante de cereais e de leguminosas; 

que o azeite é a sua principal fonte de gordura; 

um escasso consumo de alimentos animais, usando-se principalmente o peixe, as 
aves e o porco; 

um consumo médio/baixo de produtos lácteos; 

um consumo moderado de vinho tinto às refeições. 

2. a nível da confecção dos alimentos:  

pratos muito apaladados; 

a utilização de grande diversidade de ervas e especiarias; 

a utilização do azeite como gordura de adição; 

baixa utilização de sal. 
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3. a nível dos comportamentos:  

refeições em ambiente familiar, proporcionando momentos de salutar convívio. 

Podemos verificar que destas características resulta uma alimentação:  

- rica em fibras, gorduras monoinsaturadas, minerais, vitaminas, proteínas de origem 
vegetal e hidratos de carbono;  

- moderada em gorduras polinsaturadas, proteínas animais e bebidas alcoólicas;  

- pobre em gorduras saturadas. 

A confecção dos alimentos valoriza o paladar de modo a que comer seja um prazer sereno 

com o ambiente alegre a completar o "ramalhete". 

Nos últimos anos, as características próprias desta dieta mediterrânica têm-se perdido, vá-se 

lá saber porquê... Talvez porque fazem bem e porque se prefere os atropelos do fast food e 

os arremessos do stress 
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Apêndice 5B8 Alimentação tradicional dos portugueses. 
   Recolha de dados da Internet realizada pelos alunos (sub-grupo 2) 
 

 
Dieta Mediterrânica  
O que é a afinal dieta mediterrânica? É uma realidade ? Invenção ?  
Que vantagens tem? Portugal é um país mediterrânico? Em Portugal existe 
dieta mediterrânica?  
 
Dividindo a frase “Dieta Mediterrânica” ao meio, obtemos “Dieta” e 
“Mediterrânica”. Assim sendo o que é dieta? Dieta é tudo aquilo que comemos 
habitualmente (dieta não terapêutica). No entanto existem as chamadas Dietas 
Terapêuticas que são “dietas formuladas para tratar doenças ou alterações 
metabólicas.”. “Mediterrânica”: Obviamente leva-nos a pensar no Mar 
Mediterrâneo, que é um mar situado entre os Continentes Europeu e Africano, 
sendo considerado pelos geógrafos como um “Braço do Atlântico” ao qual liga 
pelo Estreito de Gibraltar. O sul de Portugal não é “banhado” pelo 
mediterrâneo, no entanto sofre a influência de duas correntes marítimas de 
cariz mediterrânico, uma submarina (do Mar Mediterrâneo para o Oceano 
Atlântico) e outra superficial (do Atlântico para o Mediterrâneo). Existe também 
um Clima Mediterrânico, que se caracteriza, segundo os climatologistas, por ser 
“Quente temperado: Verões quentes, secos e soalheiros e Invernos tépidos e 
húmidos...outra característica é a sua irregularidade...”. O nosso clima tem 
também características mediterrânicas. No que diz respeito à Floresta 
Mediterrânica, esta caracteriza-se por ter “Áreas arborizadas de perenifólias 
resistentes à seca, tais como oliveiras, sobreiros e coníferas, e arbustos de 
floração...”. Como todos sabemos existem oliveiras em Portugal de norte a sul. 
E não é por acaso que somos o maior produtor mundial de cortiça dos “nossos” 
sobreiros. Com base no supra referido, não restam dúvidas de que Portugal é 
de facto um país mediterrânico.  
 
Do ponto de vista histórico, pode-se afirmar, que a Dieta Mediterrânica 
surge naturalmente por influência da geografia, do clima, da flora e da 
fauna típica desta região do globo terrestre. Os contactos e trocas de 
saberes entre vários povos e civilizações que por aqui passaram, também 
foram muito importantes. O primeiro registo escrito é o famoso REGIME DE 
SALERNO (Sec. XI), que versava sobre o modo de comer em volta do mar 
interior, assim como das vantagens para a saúde desse modo de comer. Após 
esse primeiro registo escrito, podemos dizer que a Dieta Mediterrânica “se 
viveu e praticou durante séculos....”, até que os americanos a (re)descobriram, 
no seguimento dos estudos de Ancel Keys, nos anos 50 do século XX.  
 
 
Será então a Dieta Mediterrânica uma Dieta? Uma Invenção? Ou uma 
Realidade? É mais que uma dieta, e não é uma invenção. É uma espécie de 
filosofia multivariada de vida, baseada numa cultura e estilo de vida 
típico, em receitas e modos de cozinhar muito típicos, resultando numa 
Alimentação composta de uma combinação de ingredientes 
tradicionais, actualizados em função da evolução tecnológica ao longo 
dos tempos.  
 
 
É uma combinação harmoniosa de vários “elementos” entre si:  
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Por um lado o SOL, o MAR, a TRADIÇÃO, a VARIEDADE & COMBINAÇÃO de 
elementos, a MODERAÇÃO no consumo e a ACTIVIDADE FÍSICA inerente à 
actividade profissional e ao dia a dia. Todos estes elementos anteriormente 
referidos, combinam-se com os alimentos de toda esta vasta região: AZEITE, 
CEREAIS (PÃO/MASSAS...), VINHOS (TINTOS), VERDURAS/HORTALIÇAS/ 
LEGUMES, LEGUMINOSAS, FRUTOS FRESCOS e SECOS, PEIXE, ERVAS 
AROMÁTICAS, CARNES em pequena quantidade, DERIVADOS LEITE e 
MEL/DOCES CASEIROS consumidos parcimoniosamente e em dias de festa.  
 
De referir também outros aspectos a considerar, nomeadamente:  
A existência de uma Culinária simples. Uma fronteira bem definida entre o que 
é festa e o que é o habitualmente consumido no dia a dia. A comida bem 
distribuída ao longo do dia (pequenas quantidades de comida, com grande 
variedade), sazonalmente adequada em função das Estações do ano e das 
disponibilidades alimentares. Bem adaptada à actividade física desenvolvida.  
 
Quais as vantagens da Dieta Mediterrânica? Do ponto de vista científico, 
podemos encontrar vários estudos que apontam para a acção benéfica da 
Dieta Mediterrânica para a saúde das populações, nomeadamente:  
 
Na Prevenção e controlo das dislipidemias;  
Na Prevenção do excesso de peso e obesidade;  
Na Prevenção e melhoraria da hipertensão;  
Na Prevenção de algumas neoplasias;  
Na melhoraria do controlo metabólico da diabetes.  
 
De uma forma mais abrangente, podem-se classificar as vantagens da Dieta 
Mediterrânica, como sendo:  
 
– ALIMENTARES » De acordo com as Leis da Quantidade, Qualidade, 
Harmonia e Adequação (Diversificada; Fácil de Confeccionar; Gostosa; Ajustada 
às necessidades e à vida actual....) .  
– NUTRICIONAIS » Equilibrada; Adequada; Protectora (Prevenção Primária e 
Secundária de Várias doenças).  
– ECONÓMICAS » É muito Barata, no entanto e paradoxalmente a União 
Europeia paga para não se produzir !!  
– AMBIENTAIS » É mais ecológica e amiga do ambiente.  
 
 
Como conclusão, podemos dizer que a Dieta Mediterrânica dá Mais Saúde, 
Mais Qualidade de Vida com menores custos, lucrando com isso o 
indivíduo e a sociedade. Como diria o Dr. EMÍLIO PERES: “PRODIGIOSA 
ALIMENTAÇÃO MEDITERRÂNICA...” in “Bem Comidos e Bem Bebidos”, 1997  
 
 
Dr. Nuno Nunes    MNI - Médicos na Internet 
Nutricionista 
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RECEITAS: 

 

Bacalhau do Mediterrâneo  

Porção 
1/2 pessoa(s) 

Ingredientes 
- 150 gramas de bacalhau demolhado 
- 1 colher de sopa de farinha de trigo 
- 1 colher de sopa de azeite 
- meia beringela em tiras 
- 1 courgette em tiras 
- 1 colher de sopa de pimentão vermelho desidratado 
- 1 colher de sopa de cebola desidratada 
- 1 colher de chá de manjerona 
- ervas de Provence a gosto para temperar 
- sal a gosto para temperar 
 
Modo de preparação 
Passam-se as postas de bacalhau na farinha de trigo e fritam-se levemente em azeite e reservam-se. Na 
mesma frigideira, acrescenta-se um pouco mais sw azeite e refoga-se a beringela, a courgette, o 
pimentão desidratado e a cebola desidratada, e tempera-se tudo com sal e ervas de Provence. Se 
necessário, poderá acrescentar-se um pouco de água. 
Depois de os ingredientes estarem todos cozinhados, retira-se do lume adiciona-se a manjerona. 
 
Acompanhamento 
Este prato serve-se com puré de batatas. 
 
 

Arroz de alho francês e cogumelos  

Porção 
4 pessoas 
 
Ingredientes 
- 2 alhos franceses cortados em rodelas muito finas 
- 100 gramas de cogumelos laminados 
- 2 colheres de sopa de azeite  
- 200 gramas de arroz vaporizado  
- 5 decilitros de água quente 
 
Modo de preparação 
Num tacho coloca-se o alho francês a estufar em azeite em lume brando durante cerca de 10 
minutos. Junta-se os cogumelos, aumentando a intensidade do lume. Deixa-se saltear um 
pouco. Adiciona-se o arroz e deixa-se fritar, mexendo sempre. Rega-se com a água quente, 
tapa-se o tacho e deixa-se cozer cerca de 12 minutos. 
Serve-se imediatamente. 
Notas:  
 
 «Ervas de Provence» designa uma mistura de manjericão, alecrim, salva, manjerona, louro, 
segurelha e tomilho, que confere especial sabor às carnes, peixes, aves, patés e cremes. 
 
Este arroz pode ser servido como acompanhamento de aves ou carnes assadas, grelhadas ou 
cozidas a vapor. 
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Apêndice 5B9 “Antes de meter a mão na massa” – Documento de trabalho sobre a 

expressãoda ordem. 
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Apêndice 5B10 “Remover nódoas”. – Documento de trabalho sobre a        
expressãoda ordem. 

 
 
 
 

TRATAMENTO DE NÓDOAS ESPECÍFICAS 
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Apêndice 5B11 Estrutura genológica e padrão linguístico do texto-tipo. 

 

   

 

 

Título              Feijoada à Transmontana 

 

 Ingredientes  Feijão: 1kg 

   Orelha de porco: 500g 

   Focinho de porco: 200g 

   Pé de porco: 1 

   Linguiça: 1 

   Salpicão: 1 

   Presunto: 100g 

   Azeite: 1 dl 

   Cebola: 1 

   Ramo de salsa: 1 

   Folha de louro: 1 

   Dente de alho: 1 

Cravinho: 1 

 
 
 
  PADRÃO LINGUÍSTICO DO TEXTO-TIPO 
 
  (levantamento das características mais significativas) 
 

• 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 numerada, ou não.  
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Pimenta branca, colorau, malagueta, sal: q/b 

 

Modo de confecção  

De véspera, põe-se de molho em água fria, num recipiente, o feijão 

previamente lavado e, num outro, as carnes que são sempre fumadas. 

No dia seguinte, coze-se o feijão na água em que demolhou. Cozem-se as 

carnes noutro recipiente, depois de bem cozidas (incluindo a linguiça e o 

salpicão), cortam-se em bocados. Cortam-se em rodelas a linguiça 

(chouriço de carne) e o salpicão. 

Aloira-se a cebola com o azeite e junta-se-lhe o feijão com a água em que 

cozeu (que não deve ser muita). Juntam-se as carnes e um pouco de água 

que serviu para as cozer. 

Rectifica-se o sal e juntam-se a salsa, o louro, o dente de alho picado, a 

malagueta, o colorau e, querendo, o cravinho. 

Deixa-se apurar com o lume muito brando. 

Acompanha com arroz de forno bem seco e solto. 

 

 

Observações 

 (opcional) 

 Esta feijoada é em Valpaços, prato indispensável no almoço de Domingo 

Gordo. Começa a preparar-se de manhã, muito cedo, para permitir retirá-la 

do lume e reaquecê-la antes de a servir, pois é mais apreciada e mais 

saborosa reaquecida. 
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Apêndice 5B12 “Sugestões fáceis para limpezas difíceis” – texto reconstruído. 
 
 

 
 
 

SUGESTÕES FÁCEIS PARA LIMPEZAS DIFÍCEIS 
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

Balanço da primeira fase da monitorização 

 

  

 

 

- Ah! Isso é como ficar em montanha comprida e em   

água distante. 

Frase de aluno chinês em diálogo com o investigador, no 
decorrer da 2ª fase do teste de compreensão. 

 

 

 

        1. Para além da aplicação da ABG 

 

A aplicação de uma ABG nas condições descritas, mais do que apontar para uma 

viabilidade da sua utilização com resultados prometedores, sugere um conjunto de 

reflexões que se estendem a um vasto espectro de temas emblemáticos do ensino de 

línguas, entre os quais apontaria o trabalho sobre a compreensão oral, o discurso do 
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professor em aula, a promoção da produção escrita, o entendimento da gramática, a 

intervenção das técnicas de informação e comunicação, a autonomia do aprendente, 

entre outros. Se, para a discussão destes temas, o contributo da LSF se tem revelado 

muito frutuoso enquanto ferramenta de trabalho (trata-se de uma perspectiva de língua 

especialmente favorável à aplicação em ensino), outros temas particularmente 

associados à LSF, já antecipáveis como expectativas de investigação, provaram ser 

igualmente merecedores de aprofundamento neste estudo (e.g. a exploração da estrutura 

temática dos textos, o trabalho sobre a transitividade, os recursos coesivos, etc.). 

 O rumo da investigação, dado o desenho da mesma, depende, porém, muito do 

observado, dos dados colhidos, dos eventos registados. Na verdade, a monitorização de 

uma aplicação em imersão, seduzia, à partida, não tanto por permitir avaliar as 

condições de aplicabilidade da abordagem em contexto ainda não experimentado, mas, 

sobretudo, porque, implicando uma nova visão da língua (LSF), associada a uma postura 

singular face ao acto de ensinar, permitia filtrar, da praxis pedagógica, novos temas (ou 

novas formas de abordar temas recorrentes), de maneira a construir possibilidades de 

ajuda a quem aprende uma língua não materna. 

Em consonância com as expectativas, impuseram-se nesta fase da transição duas 

ordens de reflexões que serão levadas à prática neste capítulo: 

 

a) estudo sobre a interferência da metáfora gramatical (do 

estilo   nominalizado, em geral) na compreensão oral e 

escrita dos aprendentes, 

 

b) reflexão sobre a relevância do significado interpessoal e 

dos recursos que o realizam na  apropriação de uma nova 

língua. 
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Neste capítulo, darei conta dos resultados do teste de compreensão realizado 

para efeitos do estudo sobre a interferência da metáfora gramatical. Os principais dados 

serão comentados e deles extraídas algumas linhas de orientação pedagógica. Os 

resultados incluem, por serem idênticos e por razoabilidade de apresentação, os dados 

obtidos para o universo dos participantes.  

Na segunda parte do capítulo, será feita uma reflexão sobre a relevância dos 

recursos associados ao significado interpessoal na aprendizagem de uma nova língua. A 

reflexão terá como fundamento as observações realizadas em aula, a produção escrita 

dos alunos e algumas evidências emanadas dos estudos linguísticos. 

 

 

        2. Breve relance sobre o conceito de “metáfora gramatical” 

 

O que está, sobretudo, em equação quando se fala em metáfora gramatical, são 

os recursos da língua para nominalizar processos, qualidades, construções modalizadas 

ou ainda, recursos para realizar conexões semânticas dentro da oração.  

As principais referências relativamente a estes recursos encontram-se em 

Halliday (1982, 1985, 1994, 1998, 2004), Halliday & Martin (1993), Martin (1992, 

1995b, 1993b), Christie & Martin (1997), Martin & Veel (1998). Todas as referências e 

exemplificações convergem em afirmar que, para a LSF, a metáfora gramatical é um 

processo de transposição de significado. Essa transposição de significado verifica-se 

entre dois pólos: um de realização congruente, outro de realização não-congruente.  

O conceito resulta de um encadeado de raciocínios ligados ao modo como a LSF 

estratifica o plano de conteúdo da língua em lexicogramática e semântica discursiva 

que, segundo proposta de Halliday (1985), representam uma escala de abstracção. A 
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relação entre os dois planos (lexicogramática e semântica discursiva) é entendida por 

este autor como “natural”, na exacta medida em que uma pergunta é (naturalmente) 

realizada através de uma interrogativa; uma afirmação, através de uma declarativa, uma 

ordem, através de uma imperativa, etc. (Halliday, idem: 342). Do mesmo modo, numa 

óptica ideacional, os participantes são (naturalmente) realizados através de nomes; as 

qualidades, através de adjectivos; as relações lógicas, através de conjunções. Quando a 

realização cede a esta ordem natural, a correlação entre os significados e o fraseado 

passa a ser “marcada”, ocorrendo uma metáfora gramatical. Por exemplo, um acto 

indirecto realizando uma ordem ou um processo codificado em nome resultam, nos 

termos da teorização, de uma tensão no sistema (aceite por este) entre a semântica e a 

gramática.:  

 

 “passas-me o arroz?” < (por favor) “passa-me o arroz”  

“a empresa adquiriu inúmeras viaturas…” < “a aquisição de grande quantidade        

de viaturas…”  

 

 As formas “ (por favor) passa-me o arroz!” e “adquirir” são denominadas 

congruentes, enquanto as alternantes, em resultado de uma metáfora, são denominadas 

não-congruentes. 

 Em “passas-me o arroz?”, como o que está, realmente, em tensão é o 

significado interpessoal, a metáfora é considerada interpessoal, o que não acontece no 

caso do processo codificado em nome, designando-se este por metáfora ideacional. 

Halliday e Martin (1993) recorrem ainda às denominações de “metáfora de 

transitividade” ou ainda “metáfora de modo” para especificarem o tipo de recursos e 

valores nelas incluídos.  
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Mais importante, todavia, do que aceder às designações possíveis do fenómeno, 

é sublinhar a substância do mesmo. Neste particular, ainda referindo-me a actos de fala 

do tipo “passas-me o arroz?”, abordados também em outras teorias, designadamente, a 

teoria dos actos de fala, verifica-se que enquanto esta teoria se concentra em metáforas 

de modo, Halliday e a teorização subsequente generalizam o fenómeno a outros 

recursos ligados à modalidade e a toda a manifestação do significado interpessoal, pelo 

que representa um campo útil a explorar (naturalmente delicado para os novos 

aprendentes da língua). 

A metáfora gramatical diz, pois, respeito à reconfiguração dos significados em 

texto em que as representações linguísticas do mundo mais “congruentes” (eventos 

representados por verbos ou grupos verbais, sequências e relações lógicas representadas 

por conjunções, etc.) são transpostas retoricamente em outras não tão congruentes com a 

experiência quotidiana. Alguns exemplos destas transposições usadas neste estudo, na 

segunda parte do teste (e trabalhados ao longo da monitorização) estão patentes no 

Quadro 9. 

Como adiante descreverei, algumas sugestões de trabalho levadas à prática na 

segunda fase da investigação decorrem da teorização sobre a metáfora a partir de uma 

perspectiva sistémico-funcional e demonstraram ser proveitosas, designadamente para 

os aprendentes cuja língua materna é de família linguística apartada da portuguesa, 

sobretudo quando não iniciados em outra língua. 
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Tipo semântico    Mudança de classe  Exemplo 
(congruente-metafórico) 
  
 entidade-qualidade                 nome-atributo              (saúde-saudável, 

   presidente-presidencial) 

____________________________________________________________________ 
 

qualidade-entidade  atributo-nome  (negro-negritude, fraco- 

       fraqueza) 

______________________________________________________________ 
circunstância - entidade preposição-nome       (com – acompanhamento) 
______________________________________________________________ 
qualidade-circunstância adjectivo-advérbio precoce-mente, racional- 
       mente 
______________________________________________________________ 
relator-qualidade  conjunção-adjectivo antes-anterior (prévio) 

______________________________________________________________ 
circunstância-qualidade 
       (de modo)   advérbio-adjectivo leu apressadamente- uma 

       apressada leitura 

______________________________________________________________ 

processo      capotar-capotamento, 

     (evento do processo) verbo-nome  lutar-luta 
  ___________________________________________ 
  
 (aspecto ou fase do processo) tempo/fase – nome ir tentar - a tentativa 
  ___________________________________________ 
  
 (modalidade do processo) modalidade do verbo-  pode ser-a possibilidade de 

    nome     ser (feito, entendido, etc.) 

 ________________________________________________________ 
processo-qualidade     a insegurança está a cres- 

 (evento do processo) verbo-adjectivo cer-a crescente insegurança 
 
processo-qualidade 
   (aspecto ou fase do prcesso) tempo/fase – adjecti- a rua atravessa… -é transversal 
    -vo 
processo-qualidade 
      (modalidade do processo) modalidade do verbo- não sabia bem o que fazer – 
    adjectivo  a hesitação 

 
 
 Quadro 9. – Exemplos de metáforas gramaticais mais recorrentes durante a  
                                     monitorização e no teste de compreensão 
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 Este facto, porém, não implica que este seja o único caminho válido para 

facilitar o acesso progressivo a uma autêntica compreensão e ao estilo nominalizado. 

Pode ser igualmente proveitoso recorrer, nomeadamente, à concepção de “metáfora 

conceptual” (associada à linguística cognitiva) que entende o processo, não enquanto 

uma transposição de significado, mas como uma justaposição de dois domínios – 

“fonte” e “alvo” (Lakof & Johanson, 1980): 

  

  “O euro registou uma queda face ao iene” 

 - movimento cambial  -  (domínio alvo) 

 - movimento físico       -  (domínio fonte) 

                 descendente e indesejável 

 

 O título, sem metáfora, seria: “o euro desvalorizou (-se) face ao iene”. 

 Esta sobreposição de domínios, “dois domínios que são distintos ou de algum 

modo incongruentes, mas de cuja justaposição se pode produzir sentido” (Cameron, 

2002: 674), aparenta ser, porém, menos explorável neste contexto pedagógico concreto, 

por conter alguma opacidade na sua demonstração. 

 A noção de “metáfora lexical” (ou metáfora linguística), cujo princípio é o de 

que o sentido metafórico resulta de uma operação de acessão (“um pedaço de língua que 

cria a possibilidade de activar dois domínios distintos” - Cameron, 2002: 674), sendo 

igualmente operacional, apresenta limitações de aplicação pedagógica nestes contextos 

de ensino. A ideia associada de que o sentido metafórico não se confina a um recurso 

particular, antes se estende por toda a frase, é, contudo, próxima da LSF. Não havendo 

limites para a extensão, propõe-se, nesta perspectiva, a existência do “veículo” (palavras 

que assinalam o domínio incongruente) e do “tópico” (as restantes palavras).  
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        3. Metáfora gramatical e estilo nominalizado no ensino de uma  

 língua não-materna 

 

O chamado estilo nominalizado4 resulta de uma série de escolhas do falante que 

levam a que o discurso se torne marcadamente condensado, relativamente abundante em 

metáforas gramaticais, entre as quais predominam as nominalizações.    

Em alguns registos fortemente técnicos e académicos não é possível encontrar 

alternativa prática ao modo nominalizado, já que o tempo que levaria a explicar todas as 

relações e os sistemas de reenvio aos processos primitivos seria, do ponto de vista 

comunicacional, incomportável. Por outro lado, o estilo nominalizado adquiriu um 

prestígio tal que, mesmo na oralidade, a sua utilização preenche, para além das funções 

comunicativas, as de representação e demarcação social do falante. 

O discurso jornalístico escrito (origem de muitos documentos usados em aula) 

recorre à compactação desmesurada de abstracções que marcam comunicativa e 

retoricamente o processo comunicativo; porventura, será este um dos elementos que 

particulariza certa imprensa portuguesa. Em outros modos, designadamente os de 

expressão radiofónica e televisiva, o recurso ad nauseam a abstracções (umas mais 

vazias do que outras) está muito presente na apresentação do “eu”, exercida por muitos 

participantes. 

Tal caracterização do estilo permite estabelecer conexões óbvias com a questão 

do poder e do seu exercício de e pela língua; porém, seria um erro pensar que apenas os 

                                                 
4 Esta é a designação mais comum para referir a escrita condensada, em geral, mas com predominância 
nos registos académicos e técnicos. Autores como J. L. Lemke (1995a, 1995b), A. Luke (1996), estão 
entre os que mais precoce e enfaticamente chamaram a atenção para o facto de este estilo criar 
dificuldades de vária ordem aos aprendentes e, inclusivamente, constituir obstáculo à integração de 
cidadãos na sociedade, particularmente em comunidades discursivas específicas. 
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discursos acima evocados se deixam entranhar por nominalizações e por metáforas 

gramaticais. O nosso discurso quotidiano, por mais despretensioso que pretenda ser, 

está eivado de construções nominalizadas (frequentemente propiciadas por fenómenos 

de hibridismo genológico) e de metáforas gramaticais, designadamente aquelas a que 

Halliday, para enfatizar o grau de penetração no linguajar comum e quotidiano, designa 

por “metáforas domesticadas” (Halliday, 1994: 348). Por outro lado, muitos dos textos 

que fazem parte dos programas de ensino aprendizagem de línguas não-maternas (e.g. 

cartas de vários tipos: resposta a anúncio para obtenção de emprego, de reclamação; 

participação de acidente; contacto oral ou escrito com instituições públicas, etc.) 

organizam-se em torno de hábitos discursivos, entre os quais encontramos metáforas 

gramaticais de vários tipos que resultam numa linguagem lexicalmente densa e 

gramaticalmente intrincada.  

O estilo nominalizado, ou, se pretendermos evitar a classificação genérica e a 

correlação com a questão do poder, o recurso à metáfora gramatical, está ao serviço de 

funções úteis, porque é parte da condensação temática de processos complexos, 

relacionados, que permitem ao falante construir de uma forma expediente relações 

lógicas entre eles. Não há, pois, como evitá-lo. Halliday sustenta que os únicos 

exemplos de discurso não marcado metaforicamente se encontram nas crianças de tenra 

idade: “Metaphorical modes of expression are characteristic of all adult discourse (…) 

any text of more than minimal length is almost certain to present us with instances 

where some metaphorical element needs to be taken into account.” (Halliday, 1994: 

342). 

Do ponto de vista do ensino/aprendizagem de línguas, as respostas que podemos 

encontrar em linguística aplicada inscrevem-se, normalmente, na promoção da 

expressão escrita (ensino da língua materna em níveis pré-universitários e de 
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expecialização) e em Línguas para Fins Específicos. A reflexão tem-se concentrado 

predominantemente no trabalho em torno dos géneros académicos, científicos ou 

tecnológicos, negligenciando (ou, simplesmente, ignorando) as restantes produções 

genológicas. A monitorização cuidadosa levada a cabo nesta investigação, levando ao 

estudo das dificuldades reais encontradas pelos alunos em observação, provou que é 

pertinente estender esta ordem de preocupações aos géneros “quotidianos” tanto orais 

como escritos. Neste particular, o que parece ser propiciado pela LSF, dada a sua 

teorização particular sobre a metáfora gramatical, é uma maior capacidade para detectar, 

junto do aprendente, aquilo que verdadeiramente o impede de aceder ao significado 

metafórico. Um exemplo típico (na descrição de Halliday e Martin, 1993) da 

virtualidade do conceito no ensino das línguas é a relação entre a metáfora gramatical e 

o sistema de avaliatividade das línguas que, segundo Martin, contribui para a 

organização da avaliatividade no interior das instituições: “Gramatical metaphor also 

facilitates the organization of APPRAISAL across the institutions” (Martin, 1997: 29). O 

seguinte exemplo, decalcado da ilustração de Martin, mas presente num texto usado em 

aula, é elucidativo de como a representação não-congruente do significado se constrói. 

  

  (…) só a experiência e o sacrifício  dos bombeiros, com o 

apoio dos cidadãos anónimos permitiram evitar que as chamas 

consumissem o que restava do pinhal.    DN 21.07.2005 

 

Os dois JULGAMENTOS são nominalizados (experiência, empenhamento) e 

apostos numa relação causal (permitiram evitar). Martin, centrando-se no discurso 

histórico, sublinha que o facto de os julgamentos serem nominalizados, permite ao 

historiador, autor do texto (jornalista, no presente exemplo) torná-los Agentes, numa 

sequência de processos causativos, cujo significado potencial é suficientemente subtil e 
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diferenciado para sustentar a compreensão de como os factos ocorreram e porque é que 

correram daquela forma. 

Na sua teorização, Halliday tem uma noção muito clara das implicações da 

metáfora gramatical no ensino, particularmente no ensino de línguas, chamando, 

sempre, a atenção para o facto de a passagem do texto não-metafórico para o metafórico 

resultar de um movimento crítico do sistema, chegando a defender que a transposição de 

significado se regista nas três dimensões temporais já abordadas em outro local desta 

dissertação: logogénese, dimensão textual; ontogénese, dimensão individual; filogénese, 

dimensão histórica da cultura. Esta equação da metáfora gramatical ao nível da 

semogénese envolve um potencial de exploração no domínio educativo seguramente 

ainda não esgotado, como também não estão suficientemente estudadas as relações entre 

o fenómeno e a cultura. 

No que diz respeito ao estudo por mim realizado, interessou-me, não tanto os 

problemas colocados aos alunos pela metáfora gramatical em si, mas explorar a atitude 

interpretativa do aprendente a todo o universo de alterações contextuais que o recurso à 

metáfora gramatical implica. O exemplo abaixo transcrito, trabalhado individualmente 

com os alunos na segunda parte do teste de compreensão, é elucidativo das questões que 

se levantam. Sendo de uma linearidade inquestionável, colocou problemas de 

compreensão muito diversos, designadamente aos aprendentes orientais, problemas que, 

veio a verificar-se, não estavam tanto relacionados com as nominalizações em si (e.g. 

capotamento, limpeza e remoção), mas com as alterações contextuais (e.g. expressão da 

causa, utilização particular do processo “registar-se”, processos de parataxe e hipotaxe, 

pausa(s) e prosódia). 

Sequência A 

A 2ª circular ainda está impedida devido ao capotamento de um 

pesado que se registou há cerca de duas horas. As operações de 
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limpeza prosseguem até à remoção do lixo e de todo o óleo 

derramado na via. 

 

 Sequência B  

A 2ª circular ainda está impedida porque um pesado capotou há 

cerca de duas horas e ainda prosseguem as operações para limpá-la 

do lixo e todo o óleo derramado. 

 

Note-se que apenas a sequência A é autêntica, sendo a sequência B uma das 

“chaves” a que chegaram os alunos após trabalho interpretativo. Como é possível 

constatar, as distâncias entre ambas as sequências, não sendo desmesuradas, assentam 

em alterações contextuais que apresentam dificuldades significativas para os 

aprendentes em determinadas fases da sua aprendizagem. 

 

 

       4. Estudo sobre a interferência da metáfora gramatical – síntese do observado  

 

Dos relatórios de assistência às aulas e das notas dos professores resultou clara a 

definição de dois conjuntos de alunos diferenciados em função da sua origem 

geo-linguística. 

 Foi identificado, junto dos alunos de origem oriental um manifesto contraste 

entre a sua aptidão e gosto para realização de “exercícios de gramática” ou participação 

em tarefas comunicativas simples e as extremas dificuldades em interagir com os 

colegas e professor em situações de comunicação mais exigentes. Foi observado que a 

dificuldade em aceder ao significado de textos mais complexos e profundos se prende, 

frequentemente, com a incompreensão de metáforas gramaticais presentes nesses textos. 
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Foi ainda estabelecida uma relação entre o desinteresse em participar em actividades 

particulares (e.g. trabalhos de grupo com incidência intercultural, debates, actividades 

de relação com o meio, etc.), as dificuldades comunicativas e as eventuais convicções 

sobre o que é aprender uma língua. Foi reconhecido que, nesta primeira etapa da 

monitorização, são os alunos orientais que revelam uma maior adesão à implementação 

da ABG ao longo dos três Cursos em que ela foi ensaiada (cf. resultados do inquérito, 

Capítulo 8). 

A primeira destas particularidades já foi identificada e até analisada por vários 

autores havendo convergência em apontar três linhas de caracterização: a) o aluno 

oriental, designadamente o aluno chinês5 considera a gramática da língua portuguesa 

muito difícil e concentra grande parte do seu esforço na sua compreensão; b) o mesmo 

aluno sente-se mais seguro e é mais eficaz quando realiza exercícios dirigidos 

predominantemente para a mecanização de determinada estrutura gramatical; c) se bem 

que possuindo um assinalável domínio das regras gramaticais, o aluno resiste à sua 

actualização em uso. Destas linhas de caracterização são extraídas as orientações 

pedagógicas que parecem adequar-se especificamente ao público em questão, 

orientações estas que serão abordadas posteriormente. 

Não sendo de todo satisfatório o quadro de respostas aos problemas 

identificados, o estudo sobre a compreensão da metáfora gramatical que levei à prática 

justifica-se por oferecer garantias de aprofundamento de alguns dos ingredientes 

envolvidos nas dificuldades de compreensão destes aprendentes.  

 
                                                 
5 Muita da investigação neste domínio, relativa ao ensino da língua portuguesa, tem sido produzida a 
partir das actividades do Instituto de Estudos Portugueses da Universidade de Macau e do Centro de 
Língua Portuguesa do Instituto Português do Oriente, pelo que as observações e descrições partem da 
realidade macaense-chinesa. Se bem que as realidades sociológicas e culturais em causa sejam muito 
diversas (a própria realidade linguística também o é), faz sentido, atendendo à tipologia das línguas em 
causa e à natureza das afirmações, aceitar como válida a extrapolação feita para todo o mundo chinês. 
Pela mesma ordem de razões é, aqui, considerado legítimo generalizar as observações a um espaço 
linguístico mais vasto, habitualmente designado por “oriente”. 
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4. 1. Trabalhar sobre a identificação das causas. Estudo sobre a 

compreensão oral e escrita.  

 

 O primeiro esforço de entendimento consistiu em procurar identificar as causas 

que, a este nível, mais impedem a compreensão (oral e escrita) e que, por arrastamento 

levam à desmotivação e ao desinteresse pela língua e cultura em aprendizagem.  

  Identificar problemas a nível da compreensão dos modos metafóricos é, de per 

se, reconhecer implicitamente um efeito causal; no entanto, interessa, nesse domínio, 

procurar feixes interpretativos que permitam deixar mais claro o que tanto fragiliza a 

compreensão destes aprendentes. Foi, para o efeito, realizado um estudo sobre a 

compreensão, focalizado na metáfora gramatical que abrangeu o universo dos 

participantes da monitorização e que teve a consideração da origem geo-linguística dos 

mesmos. 

O estudo sobre a compreensão pode ser considerado, até certo ponto, em 

contra-ciclo com o que é o cânone actual da investigação nesta área da linguística 

aplicada, não tanto por resultar da análise sobre um processo de ensino/aprendizagem 

em curso (embora não seja muito frequente registar-se um processo de testagem, de 

certo modo, oblíquo à monitorização de um outro), mas pela seguinte ordem de razões: 

a) sendo a “Compreensão” um tópico central da investigação, as duas 

competências (competência oral e competência escrita) são, em regra 

separadas por  considerar-se, porventura, que da separação se obtêm dados 

mais rigorosos; 

b) por norma, o universo do público abarcado é bastante mais heterogéneo na 

sua caracterização, o que permite conferir maior abrangência aos resultados 

obtidos; 

c) o diálogo face-a-face entre o investigador/professor e o aprendente (2ª parte 

do teste) é de difícil execução pela disponibilidade de tempo exigida para 

cada entrevista e por envolver uma grande quantidade de dados. 
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A indistinção da compreensão oral e escrita, o cuidado em seleccionar um 

público homogéneo e a possibilidade de confirmar dados previamente recolhidos em 

diálogo face-a-face, são, todavia, os aspectos que considero conferirem à investigação 

uma maior espessura e fiabilidade nos resultados. Estes procedimentos de testagem da 

compreensão têm, reunidas as condições mínimas, como aqui, a vantagem de conferir 

uma maior presença das vozes dos alunos e dos professores envolvidos, em virtude da 

grande proximidade entre ambos. 

O teste de compreensão foi realizado fora dos tempos lectivos, tendo os alunos, 

de uma maneira ou de outra, encarando as tarefas como extensão do trabalho em aula. A 

realização do teste foi sempre posterior ao trabalho nas respectivas turmas sobre os 

géneros (tipos de texto) incluídos no estudo. Alguns alunos, porém, manifestaram 

desconhecimento de um ou outro domínio/tema por terem estado ausentes das aulas no 

momento em que decorreu o trabalho. 

 Consistindo na audição de dois pequenos textos (um registo áudio e um registo 

vídeo) e na leitura de dois textos escritos, também relativamente pouco extensos 

(Apêndice 6A), testou-se a compreensão de dois modos:  

 

1ª parte do teste: 

 

a) por meio da resposta a questões (verdadeiro / falso) orientadas para a 

interpretação de sequências textuais marcadas por metáforas gramaticais; 

 

b) por meio da reacção (por paráfrase ou explicação do sentido) a duas 

sequências textuais (por cada texto), exibindo dificuldades do tipo das 

anteriores.  
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2ª parte do teste: 

 

   a) por meio de diálogo com o professor/investigador cujos objectivos foram: 

  1. confirmar o grau de compreensão de sequências seleccionadas; 

        2. verificar até que ponto a incompreensão dos recursos seleccionados     

implica a não compreensão do restante texto;  

 3. perceber que atitude junto do aprendente (insegurança/bloqueio) suscita 

este tipo de dificuldade;  

    4. indagar a própria opinião do aluno sobre as causas da sua incompreensão 

(e.g. a percepção auditiva, dados contextuais, culturais ou apenas de um 

elemento textual – palavra, grupo, oração, frase, etc.). 

.   

 Sempre que possível, cada aluno respondeu em dois momentos, cada um dos 

quais consistindo na audição e resposta a questões sobre um dos textos de compreensão 

oral e um escrito. Este procedimento visou não saturar os inquiridos, tanto mais que o 

diálogo correspondendo à segunda fase do teste era, normalmente, longo. As respostas 

dos alunos ao teste foram registadas e tratadas posteriormente, sendo a entrevista oral 

alvo de registos muito pormenorizados. 

Para efeito do apuramento quantitativo dos dados, foram considerados os 

seguintes tipos de compreensão: 

1 – compreensão total, 

2 - compreensão parcial, 

3 - compreensão errónea,  

4 – compreensão nula.  

 

O tipo 2 de compreensão corresponde às situações em que a ausência de 

compreensão do recurso em análise não afecta a percepção do significado integral da 

sequência em que este está inserido, enquanto no tipo 3 estão incluídas as conjunturas 

em que há interferência clara na compreensão de uma sequência importante do texto ou 

até da sua globalidade. O diálogo com o investigador e/ou professor foi determinante 
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para entender até que ponto os tipos 2, 3 e 4 suscitavam apenas insegurança ou 

determinavam bloqueio na aproximação ao texto, com consequências na sua 

compreensão global.  

 

 

          4. 2. Primeira parte do teste – dados 

 

Antes de proceder, propriamente, à apresentação dos dados do estudo, importa 

referir que os primeiros dados que fundamentam as convicções sobre as afirmações aqui 

produzidas foram apurados nos três Cursos realizados até ao final da primeira parte da 

monitorização, envolvendo cinquenta e um participantes. Porém, por conveniência da 

apresentação e por não se registarem variações substanciais entre aqueles resultados e os 

totais, nesta apresentação, estão já englobados os dados referentes aos 112 participantes 

no estudo; 42 do Grupo A (alunos orientais), 70 do Grupo B (alunos não-orientais).  

Um segundo apontamento necessário diz respeito aos alunos considerados no 

Grupo A, já que a definição de “orientais” que, aqui, tem servido de condução dos 

raciocínios, não é perfeita. Com efeito, como já foi anteriormente abordado, os estudos 

disponíveis para o ensino/aprendizagem do português, concentram-se, inevitavelmente, 

em alunos chineses. Por vezes, aí, a língua materna também recebe a designação de 

“chinês”, embora, só por efeito de simplificação, em determinadas situações que não as 

de um estudo de raiz linguística, se poderá aceitar tal designação. Por outro lado, a 

definição histórico-cultural a que temos acesso, com implicações na nossa capacidade 

intercultural para o entendimento do outro, decorre muito da presença portuguesa em 

Macau, pelo que não dá conta da diversidade linguística e cultural daquele país.  

Neste estudo sobre a compreensão, o recurso em foco não tem a ver apenas com 

alunos chineses, já que os comportamentos identificados se estendem a falantes de 
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outras línguas faladas em países “orientais” (e.g. japoneses, coreanos, tailandeses, etc.). 

Alguns dos participantes são oriundos da Indonésia, de Timor, da Malásia, da Turquia, 

da Rússia não-europeia. Como integrar estes alunos numa subdivisão que se pretende 

seja, contrastante? Decidi manter as designações “orientais”/”não orientais” que fazem 

parte do léxico quotidiano do professor, recorrendo à tipologia das línguas para separar 

os conjuntos. Assim, o aluno indonésio, embora com um sistema de escrita bastante 

diverso do chinês, tendo como língua materna uma língua isolante, foi incluído no 

grupo oriental. De resto, a sua segunda língua era o mandarim, o que facilitou a 

classificação. Os alunos turcos não foram considerados no estudo por o turco ser uma 

língua aglutinante, ficando fora dos parâmetros aqui considerados. Relembro que, para 

além dos aspectos culturais, não considerados no estudo, o que é se supõe separar os 

dois tipos de alunos, é a tipologia morfológica das línguas maternas, o sistema de escrita 

e o estilo de aprendizagem.  

Nas observações em aula, a incompreensão de um ou mais itens, passível de 

gerar insegurança nos alunos do grupo B, promove o recurso a estratégias de superação 

que diferem de aluno para aluno. Pelo contrário, o bloqueio (identificado no Grupo A) 

consiste, aparentemente, na concentração de todo o esforço de compreensão no 

obstáculo encontrado, perdendo o sentido de orientação no entendimento do restante 

texto ou a grande parte deste. Interessava, pois, neste estudo, confirmar estas 

observações das aulas e verificar até que ponto a concentração nas metáforas 

gramaticais permite tipificar comportamentos distintos face ao texto.  

Apesar dos considerandos acima feitos e dos registos das aulas, pode 

surpreender positivamente o facto de mais de metade dos pontos críticos (basicamente, 

metáforas gramaticais) terem sido compreendidos por ambos os grupos (cf. Quadro 10). 

Note-se que os dados contêm as correcções obtidas em diálogo (2ª parte do teste) que 
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permitem apurar quais os recursos realmente entendidos e interpretar o significado do 

nível dois de compreensão. 

        Resultados globais 

Grupo A  Grupo B 

C.O.       C.E.   C.O.   C.E. 

  47%            46%      62%          66% 

   7%              8%      23%          24% 

   9%               9%      10%           5% 

 37%             37%      5%             5% 

   
Quadro 10. Níveis de compreensão oral (CO) e escrita (CE) nos 
                    dois grupos diferenciados por área geo-linguística  
                    de proveniência 
 
A primeira novidade que os dados revelam diz respeito à compreensão oral e 

escrita. É comummente reconhecido que, em situação normal de equivalência de nível, 

os alunos orientais evidenciam mais facilidade de reacção ao texto escrito do que ao 

oral, comportamento que, aqui não é confirmado. Para este resultado não terá sido 

alheio o facto de todos os textos instanciarem géneros já trabalhados em aula e de os 

textos que veiculam informação cambial e de trânsito (textos orais) tipificarem géneros 

com menor grau de variação do que os textos de divulgação teatral e científica.  

Foram feitas tentativas de cruzamento de dados para encontrar respostas para 

estes resultados inesperados, tendo sido feitas, no diálogo (2ª parte do teste), perguntas 

especificamente orientadas, no sentido de serem encontradas explicações. As 

possibilidades trabalhadas tiveram a ver com: a) um possível menor grau de dificuldade 

das metáforas gramaticais presentes nos textos orais, se comparados com os escritos; b) 

uma particular clareza dos locutores dos textos orais; c) menor extensão dos textos 

orais. O facto de os textos serem menos extensos, aparentemente, facilitou o trabalho de 

Níveis de 
Compreensão 

1 compreensão 
 

2 compreensão 
   parcial 

 
3 compreensão    

errónea 
 

4 compreensão nula 
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alguns inquiridos; já a locução foi considerada normal pela generalidade dos 

participantes; com efeito, os locutores apresentavam quer uma dicção quer um ritmo 

perfeitamente habituais. Finalmente, alguns entrevistados referiram que os excertos dos 

textos escritos eram “mais complicados” do que os dos orais. Pode-se ter uma opinião 

sobre o que torna determinado texto mais ou menos difícil, mas o que significa, 

realmente, o grau de dificuldade de uma metáfora gramatical? Tal como para muitos 

outros recursos das línguas, o grau de dificuldade, em abstracto, não parece constituir 

um conceito deveras operatório. A explicação para este paradoxo terá que ser 

encontrada no quadro de outras anotações que adiante serão reveladas. A reacção de 

ambos os grupos, tendo em conta os quatro textos, pode ser vista no Gráfico 3. É notória 

a regularidade dos índices de compreensão de três dos textos, em ambos os grupos, 

enquanto o texto de informação cambial representa um caso singular por convocar 

reacções de sentido oposto nos grupos envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Compreensão em ambos os grupos. Variação tendo em conta os 
                quatro textos 
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Os dados referentes ao texto “Euro recua face ao dólar” serão analisados 

posteriormente com mais atenção, até porque é o único caso em que a comparação 

relativa resulta favorável ao Grupo A. 

O segundo aspecto que merece referência diz respeito ao registo, nos alunos 

orientais, de uma percentagem significativamente baixa na compreensão parcial quer 

para os textos orais quer para os escritos (7% e 8%, respectivamente), valores 

substancialmente inferiores ao Grupo B (23% e 24%, respectivamente). Estes dados 

sugerem uma maior dificuldade para elaborar estratégias de captação do significado do 

recurso em causa e uma menor agilidade para integrar estes feixes interpretativos na 

compreensão global do texto. 

Os dois grupos são bastante parcos em produzir interpretações erróneas. 

Em consequência dos números apontados, a compreensão total das metáforas 

gramaticais propostas no teste é bastante contrastante, tendo o grupo B atingido um 

nível de compreensão cerca de um terço mais elevado. Quando medido o conjunto de 

recursos não compreendidos, verifica-se que é apenas de 5% a percentagem apurada 

para os alunos do Grupo B, valor que pode ser considerado residual, num conjunto de 

trinta itens. Os valores dos recursos não compreendidos, calculados para os alunos 

orientais são manifestamente superiores – 37% quer para os recursos orais quer para os 

escritos.  

 Para se avaliar o real acesso ao significado global do texto, porém, será 

necessário ter em conta os índices de compreensão errónea, 10% e 9%, na compreensão 

oral; 5% e 9% na compreensão escrita, respectivamente para os Grupos B e A. Estes 

valores proporcionam uma aproximação real a um grau de compreensão que, quando 

apurado para a média dos tipos 1 e 2, será designado potencial, quando apurado para a 
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media dos tipos 3 e 4 de compreensão, será tida como deficitária. Esses valores 

encontram-se sintetizados no gráfico 4.  

 

 Não menos importante para se caracterizar o grau de compreensão dos textos 

envolvidos foram as entrevistas face-a-face que correspondem à segunda parte do teste. 

Aí foi possível fazer o real escrutínio da compreensão através de um questionamento 

não rígido, previamente preparado, ainda que adaptável in loco sempre que o 

investigador necessitava de uma especificação dos dados.  

Os registos destas entrevistas, no que diz respeito à confirmação da compreensão 

(oral ou escrita) das sequências textuais que incluem os recursos-alvo, revelaram 

informação assaz contrastante, tendo em conta os dois grupos.  

De uma maneira geral, os resultados obtidos para o Grupo A na primeira parte 

do teste são consistentes com os dados recolhidos no diálogo face-a-face; porém, foi 

identificada, junto dos alunos do grupo B, uma variação significativa. Poder-se-á 

atribuir alguma desta discrepância ao facto de o Grupo A apresentar índices de 
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compreensão inferiores, sendo o espaço de variação, por essa via, mais reduzido; no 

entanto, o que as entrevistas revelam é uma maior capacidade dos alunos do grupo B 

para iludir ou mascarar aspectos da compreensão incluídos na primeira parte do teste. 

Este comportamento que distingue os dois grupos é, sobretudo, significativo por baixar 

os tipos de compreensão 1 e 2, mais no Grupo B do que no Grupo A e, 

consequentemente, aumentar as zonas de compreensão errónea ou de não-compreensão. 

Este comportamento é integrável num quadro mais geral do desenvolvimento da 

capacidade comunicativa e acompanha, porventura, os níveis de desenvoltura atingidos 

numa determinada língua. São, com efeito, muito significativas as diferenças obtidas 

para a compreensão parcial (tipo 2 de compreensão), apontando para uma muito maior 

volatilidade dos dados apurados junto dos alunos não orientais.  

 

   Resultados Globais   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 5. Variação do índice de compreensão entre a 1ª e 2ªs 
partes do teste calculado para os 4 tipos de compreensão, tendo 
em consideração os dois grupos, G.A e G.B  

 

Se, por um lado, a compreensão parcial tem sido considerada como criativa, na 

medida em que é uma porta aberta a novos elementos textuais que venham completar o 

entendimento de uma dificuldade pontual (é baseado nela que se fundamentam muitas 
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actividades de desenvolvimento da competência comunicativa), por outro, os dados 

mostram que um número substancial de itens tidos como compreendidos, acaba por, 

mais nuns alunos do que em outros, resultar em compreensão deficitária. Os dados 

obtidos através do exercício da confirmação em diálogo com os participantes, traz à luz, 

também, a legitimidade de algumas interrogações sobre o real valor de muitos testes de 

compreensão, para efeitos de investigação, ou até na avaliação, para efeitos de 

atribuição de uma qualquer certificação. 

 

 

         4. 3. Segunda parte do teste – dados 

 

Para o diálogo com os alunos, para além dos objectivos pré-determinados, 

interessava sondar o significado dos dados mais relevantes proporcionados pela 

primeira parte do teste, entre outros: 

 

a) O que impede o acesso ao significado de um número tão significativo de 

itens, tendo em vista as 30 metáforas gramaticais escrutinadas? 

 

b) Que interpretação dar a um nível tão diminuto no nível 2 de compreensão 

(compreensão parcial), obtido pelos alunos orientais? 

 

c) O que torna o texto “Euro recua face ao dólar” muito mais acessível, 

designadamente a um dos grupos, apesar de ser um texto oral, quando 

comparado, por exemplo, com o texto “Os golfinhos também sonham”? 

 

Mais do que apenas entender a reacção a estas dificuldades, interessava ao 

investigador/professor perceber que mecanismos estavam os alunos capazes de activar 

para aceder ao significado de um texto. Os registos destes diálogos foram em grande 
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número e de natureza vária, o que torna a sua síntese algo problemática. Atendendo a 

que o que se pretendeu testar em primeira-mão não foi uma compreensão global do 

significado textual, mas a reacção interpretativa dos alunos a sequências textuais 

pré-determinadas, contendo metáforas gramaticais, nominalizações em particular, em 

associação com adequados recursos discursivos, o diálogo foi orientado para cada um 

destes itens, numa tentativa de encontrar, para cada um deles, a chave da 

não-compreensão. Foram admitidos e investigados no questionário os seguintes factores 

de interferência: 

 

1 informação insuficiente (ou ausência de informação) sobre 

    aspectos de ordem cultural, 

 

2 informação insuficiente (ou ausência de informação) sobre  

   o contexto (situacional), 

 

3 informação insuficiente (ou ausência de informação) sobre 

   aspectos pertinentes do co-texto, 

 

4 informação insuficiente (ou ausência de informação) sobre 

   componentes (unidades lexicais) da metáfora gramatical. 

 

 Todos os recursos que foram matéria da primeira parte do teste foram, de novo, 

objecto de questionamento para a confirmação dos dados (compreensão/ 

não-compreensão / tipo de compreensão) e, nos casos de compreensão parcial, 

compreensão errónea ou não compreensão, para uma tentativa de encontrar factores de 

interferência significativos. 
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           4. 3. 1. Da relevância da informação cultural e contextual 

 

O texto “Euro recua face ao dólar” é um bom ponto de partida para a análise dos 

dados complementares oferecidos pela segunda parte do teste. Como atrás foi afirmado, 

grande parte dos alunos do Grupo A atingiram um bom nível de compreensão da 

generalidade das incidências propostas relativamente a este texto.  

Para além dos aspectos já comentados na apresentação dos resultados mais 

significativos, em “Euro recua face ao dólar” interessava certificar a compreensão dos 

seguintes itens: 

 

“o dólar esteve animado pela evolução da compra de activos norte-americanos” 

      (item pré-seleccionado) 

“activos norte-americanos comprados por investidores estrangeiros” 

 

“a moeda única oscilou entre um mínimo de …e um máximo de…” 

 

“de acordo com um analista consultado pela Bloomberg, o mercado..” 

 

A certificação da compreensão empreendida nesta segunda fase do teste foi feita 

através do registo das paráfrases feitas pelos alunos dos itens em escrutínio. Foram 

também aceites como resultado de boa compreensão, as especificações feitas pelos 

inquiridos através de processos auxiliares (e.g. metalinguagem, comparações, frases 

elípticas, processos metalinguísticos, etc.) ou, no limite, uma tradução do item. 

Ambos os grupos obtiveram um bom índice de compreensão global. 

Adicionados os tipos 1 e 2 de compreensão, tendo já em conta a correcção dos dados 

obtida na entrevista face-a-face, os valores apurados são de 81% e 80%, 

respectivamente para os grupos A e B. Como já foi observado, este foi o único texto em 

que tal equilíbrio se verificou. 



 
 

365 

Como já foi anteriormente discutido, os resultados obtidos, atendendo às 

dificuldades apresentadas pelo próprio texto, ao facto de pertencer a um domínio de 

actividade social particular, nem sempre do interesse da maioria dos aprendentes, 

devem ser entendidos em função de dois factores principais: 

 

a) realização/não realização de trabalho específico em aula sobre o género em 

questão, 

 

b) tipo de trabalho realizado em aula; privilegiando ou não actividades de 

construção do Campo e aspectos culturais associados, 

 

   
 
  Índices de compreensão considerando apenas 
             o texto “Euro recua face ao dólar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níveis de compreensão 

  

 Gráfico 6. Comparação dos índices de compreensão entre os dois grupos A e B 
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dos contornos genológicos em causa na língua materna, foi notório que alunos 

submetidos a uma abordagem baseada em género, portanto com forte investimento no 

conhecimento sobre o Registo e os aspectos culturais a ele associados, obtiveram os 

melhores índices de compreensão.  

Para uma confirmação da valia relativa destes dados, o teste (1ª parte) foi 

estendido ao universo de aprendentes (126 inquiridos) que frequentaram os cursos 

anuais nos níveis Intermédio e Avançado (neste último nível, apenas nas primeiras três 

semanas do Curso) durante os três últimos anos em que o estudo se desenvolveu. Os 

dados apurados corroboram os anteriores e estão patentes no gráfico 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     1 envolvidos em programação ABG 

   Aprendentes     2 com trabalho sobre o domínio, mas segundo outras abordagens  

                   3 sem trabalho específico sobre o domínio 

 

Gráfico 7. Índices de compreensão apurados para um universo 
                  alargado de inquiridos, considerando o texto 

      “Euro recua face ao dólar” 
 

    

Com efeito, num universo alargado de inquiridos, os maiores índices de 

compreensão resultam do cruzamento do perfil de aluno (alunos orientais) com o tipo de 

trabalho realizado (ABG), confirmando as observações anteriores e os resultados do 

teste. É significativo ainda que os alunos não-orientais, quando submetidos a uma 

aprendizagem de cariz não identificado (não ABG), atinjam um índice de compreensão, 
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embora positivo, inferior a aprendentes orientais trabalhando num ambiente ABG. 

Também é deveras expressiva a convergência de índices de compreensão baixos para 

todos os aprendentes, independentemente da sua língua materna, quando não realizaram 

trabalho específico sobre este tipo de texto, sobretudo porque estamos perante muitos 

aprendentes de línguas e culturas muito próximas do português, como o castelhano, 

galego, francês, italiano, etc., alguns dos quais obtiveram boas avaliações nos níveis 

precedentes e encontravam-se em Portugal há cerca de quatro meses quando realizaram 

o teste.  

Isoladamente, a expressão “activos norte-americanos” obteve um índice de 

compreensão significativamente superior no Grupo A do que no Grupo B. Ambos os 

grupos conseguiram, presencialmente (ao contrário do que acontecera na 1ª parte do 

teste), uma identificação quase total das incidências do Registo deste texto quanto ao 

Campo, Relações e Modo. 

Quanto às duas sequências pré-seleccionadas para a segunda parte do teste, os 

factos mais salientes prendem-se com a baixa compreensão de “desculpa de curto 

prazo” (4% e 7% respectivamente nos Grupos A e B); todavia, em ambos os grupos, a 

captação de um resíduo satisfatório de significado revelou-se suficiente para que a 

compreensão global da sequência textual não fosse atingida. A mesma ordem de 

apreciações pode ser feita quanto à sequência: “Numa sessão em que o euro evidenciou 

um movimento de correcção em baixa, após as últimas subidas, o dólar esteve animado 

pela evolução da compra de activos.” Raros foram os inquiridos que conseguiram uma 

paráfrase aceitável de “evidenciou”; porém, a maioria apercebeu-se do sentido de toda a 

sequência textual, demonstrando que o acesso ao significado metafórico foi atingido. 

Até agora foram feitas observações partindo dos dados dos alunos que 

compreenderam total ou parcialmente os recursos envolvidos. Interessava, para um 
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maior entendimento do processo, indagar os alunos que revelaram não ter entendido o 

significado. Estes (catorze na totalidade, pertencendo aos dois grupos) afirmaram 

conhecer as palavras essenciais (euro, fechar, dia, recuar, dólar) e não consideraram 

problemática a expressão “face a”. Revelaram também não ter uma dificuldade 

particular com a expressão perifrástica, embora ela contenha um participante e uma 

circunstância. Também manifestaram facilidade em entender outras metáforas 

gramaticais “domesticadas”, de formulação idêntica que lhes foram propostas (e.g. “o 

metro fechou como medida de segurança”, “ao domingo, os hiper fecham às 13 horas”). 

 Com a excepção de um inquirido, todos afirmaram não ter percebido (ou só ter 

percebido a posteriori) que se tratava de um texto sobre informação cambial e que 

apenas no segundo visionamento começaram a entender um pouco. 

Na verdade, não foi fornecida aos inquiridos nenhuma informação sobre o tipo 

de texto, o que implicava que eles teriam que construir por si próprios as 

particularidades do Registo, particularmente o Campo, e, a partir daí, criarem os seus 

próprios feixes interpretativos. 

O que resulta daqui é uma forte interferência da (ausência) de informação 

contextual e/ou cultural nas dificuldade de compreensão manifestadas por estes 

aprendentes.  

O mesmo tipo de respostas valorizando a necessidade de informação contextual 

e/ou cultural foi obtido em perguntas sobre várias outras metáforas gramaticais ou 

sequências textuais, de entre as quais saliento as seguintes, por ser possível aceder à 

quantificação das respostas: 

 

“…um movimento de correcção em baixa” 

“o dólar esteve animado” 

“ o euro registou uma queda face ao iene” 
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“ que lançou a maldição sobre o pobre mamífero marinho”  

“ o cérebro tirou umas horas de folga” 

“ir ao encontro do denominado ´índice de segurança`” 

“a última criação colectivas dos STAN teve a sua estreia absoluta esta     

semana” 

“sirvam de amparo, protecção” 

“…um crescendo emocional” 

            “a impossibilidade de se casarem” 

 

 Indagados todos os participantes que responderam erradamente à primeira parte 

do teste, uma percentagem significativa destes alunos (79%) referiu não ter percebido o 

assunto ou o tipo de texto envolvido, enquanto 62% afirmou não ter entendido as 

palavras incluídas. 18% não tinha explicação plausível para a ocorrência do erro. 

Apenas 7,8% dos participantes, tendo-lhes sido fornecidos os dados contextuais e 

informação sobre as unidades lexicais, não conseguiram construir uma paráfrase 

aceitável.  

Estes dados são muito relevantes para o entendimento do que se está aqui a 

pesquisar, tanto mais que, questionados os alunos que declararam não ter entendido o 

tipo de texto, verificou-se que, por razões diversas (e.g. falta a aulas, ter transitado 

de/para outro grupo, etc.), nenhum deles tinha trabalhado o género em aula. 

Tudo aponta, portanto, para a hipótese de que, a este nível de aprendizagem, a 

informação (ausência de) de natureza contextual interfere mais na boa compreensão de 

um texto do que os outros factores equacionados, no medida em que a impossibilidade 

de aceder àquela informação, inviabiliza, por si só, a compreensão global.  

Neste nível de aprendizagem, o conhecimento dos itens lexicais que compõem 

as sequências textuais e as metáforas gramaticais é o factor que menos interfere na 

compreensão quer oral, quer escrita. Quando a generalidade das abordagens põe ênfase 

no trabalho ao nível da unidade lexical, elas estão, em parte, a sublinhar o secundário. 
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No âmbito deste estudo, estas observações têm significado também para os 

alunos de línguas e culturas mais próximas da nossa, até porque o texto que serviu de 

ponto de partida foi um texto em que ambos os grupos obtiveram níveis idênticos de 

compreensão; mas considerando a globalidade dos textos, é para os alunos orientais que 

a informação cultural e contextual é crucial. 

Esta linha interpretativa foi abordada e explorada, no diálogo, de diversas 

formas. Tome-se, a título de exemplo, a série de nominalizações presentes no texto “Os 

golfinhos também sonham” que, em combinação com os classificadores, dão lugar a 

unidades que aceitam a designação de vocabulário técnico (e.g. “respiração voluntária”, 

“sono lento”, “sono profundo” ou a unidade “tonus muscular”). 

Questionados os alunos, cerca de metade afirmou não ter compreendido bem ou 

não ter sabido integrar o significado das expressões no todo da sequência textual a que 

pertencem. 80% destes alunos pertencem ao Grupo A e todos reconheceram no diálogo 

face-a-face, sem dificuldade, os elementos que compõem as unidades. Compararam-se 

estes dados com os que foram obtidos relativamente ao léxico especializado (análise 

cambial) patente no texto “Euro recua face ao dólar” (e.g. “activos norte-americanos, 

“défice comercial”, “acções e obrigações norte-americanas”, “balança comercial”, 

“moeda única”), tendo-se verificado que, embora os números da compreensão global 

fossem idênticos, a distribuição pelos grupos, era de sentido oposto, situando-se no 

Grupo B o maior índice de itens não compreendidos. 

 

           4. 3. 2. O processo de leitura do significado metafórico 

 

Das reacções em presença e dos resultados globais, não se pode concluir que a 

nominalização, em si, seja um processo muito problemático para a generalidade dos 
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alunos. De resto, muitas nominalizações não são percebidas enquanto tal, mesmo pela 

maioria dos falantes (e.g. respiração, fecho, etc.). No entanto, resultou claro da segunda 

parte do teste que, caso uma nominalização (ou outra metáfora gramatical) represente 

um obstáculo à compreensão, os alunos do grupo A não conseguem desenvolver 

estratégias para entender o significado metafórico, reagindo como se não conhecessem 

o processo em si (ver exemplos abaixo), o que indicia a necessidade de serem objecto 

de trabalho. 

O mesmo tipo de bloqueio na compreensão foi identificado nos alunos orientais 

quando interpretam construções com epítetos como as que se seguem (diminuiu 22% o 

nível de compreensão), enquanto nos alunos do grupo B a redução do nível de 

compreensão foi apenas de 7%:  

 

“o pobre mamífero marinho” 

“o simpático mamífero” 

            “um especialista na matéria” 

            “um texto do dramaturgo francês” 

            “a azarada avenida marginal” 

 

Não deixa de ser significativo, em apoio da hipótese da relevância da 

informação cultural e contextual, que o mesmo tipo de construção com recurso a um 

epíteto (e.g. “moeda única” e “moeda europeia”) foi perfeitamente descodificado pelos 

alunos orientais. 

Para se aprofundar as reacções interpretativas dos aprendentes, designadamente 

dos de origem oriental, foram sugeridos exercícios de interpretação e reescrita de 

pequenos textos em que existiam vários tipos de processos de transposição de 

significado (cf. guião para o diálogo – 2ª parte do teste)  
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A 2ªcircular ainda está impedida devido ao capotamento 
de um pesado que se registou há cerca de duas horas. As 
operações de limpeza prosseguem até à remoção do lixo e de 
todo o óleo derramado na via.    

        Antena1                    
                                        Informação de trânsito,  
    07.02.2004  
 

  É importante saber que os sintomas de intoxicação 
podem não ser perceptíveis de imediato. Nas situações de 
intoxicação crónica, as dores de cabeça e náuseas são 
frequentemente atribuídas à ingestão de produtos alimentares 
e muitas vezes só tardiamente, quando a mobilidade é afectada e 
surgem problemas neurológicos, é que as causas são identificadas. 
Os acidentes de intoxicação aguda, devidos a concentrações 
elevadas de monóxido de carbono, resultam muitas vezes em 
morte. Mas o perigo só existe se a utilização e instalação dos 
aparelhos forem incorrectas: este folheto dá-lhes algumas 
indicações úteis para a sua segurança. 

   
   Folheto da Direcção Geral de  

       Geologia e Energia 
 

 

Os textos foram fornecidos aos alunos com os elementos em foco sublinhados a 

negrito e foram dadas instruções claras do que se pretendia. O percurso no sentido do 

significado congruente aparentava ser mais fácil para os participantes do que o sentido 

inverso. Através da realização de uma paráfrase ou de outro processo que mais 

agradasse ao aluno, este tinha de dar conta da compreensão/não-compreensão das 

mesmas, não apenas para constar do escrutínio em curso, mas para permitir observar a 

reacção interpretativa dos alunos face ao processo metafórico em si, e ao universo de 

alterações contextuais que o recurso à metáfora gramatical implica.  

 Para um texto como o da Informação de trânsito, esperar-se-ia que os alunos 

fossem capazes de construir uma sequência alternativa como a que já foi referida 

anteriormente: “A 2ª circular ainda está impedida porque um pesado capotou há cerca 

de duas horas e ainda prosseguem as operações para limpá-la do lixo e todo o óleo 

derramado”. 
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Foi possível identificar dois comportamentos distintos: 

Os aprendentes do grupo B, ao encontrarem uma dificuldade do tipo “…que se 

registou há cerca de duas horas”, “até à remoção do lixo”, “ingestão de produtos 

alimentares” ou “quando a mobilidade é afectada”, desencadeiam mecanismos de 

busca de um significado satisfatório (por vezes não o exacto) no co-texto ou, se 

possível, no contexto, e partem daí para a dimensão global do texto. Em contrapartida, 

os aprendentes do Grupo A, se não estão seguros de uma informação contextual e/ou 

cultural que os guie naturalmente, bloqueiam em torno do recurso problemático, por 

vezes associando-o rigidamente à palavra mais próxima. 

Graficamente é possível representar as duas atitudes do seguinte modo: 

 

 Movimento típico do Grupo A 

 

 

 

 

 

 

 Movimento típico do Grupo B 

 

 

 

 

Figura 18. Representação gráfica das atitudes dos aprendentes face à  

                    metáfora gramatical 

 

 Foram registados vários depoimentos de inquiridos que consideraram, por 

exemplo, uma nominalização do tipo “remoção do lixo” uma expressão fixa ou 

idiomática da língua portuguesa (que, obviamente, desconheciam). Alguns destes 
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alunos apresentam esse dado como o principal óbice na compreensão de um texto 

específico. A sua rigidez interpretativa é reforçada pela intranquilidade causada pela 

imensidão de idiomatismos que, como muitos sustentam, “é necessário decorar”, para 

falar bem a língua portuguesa6. Com efeito, alguns documentos de ensino, por vezes 

alguns professores, sublinham estas atitudes perante a língua. Na verdade, sempre que 

ajudados (neste tipo de inquérito, o investigador/professor tinha condições para o fazer), 

os alunos orientais não só acedem tão facilmente, como os do grupo B, ao significado 

pretendido, como adquirem processos de abordagem úteis para dificuldades futuras. No 

caso em apreço, muito naturalmente se proporia um raciocínio do tipo (re) > (mover) > 

re(moção) do lixo. 

 Estas observações reforçam a ideia de que, para estes alunos, muitas vezes, uma 

metáfora gramatical (naturalmente, desconhecendo o conceito) constitui-se num bloco 

de significação em que o(s) elemento(s) que a compõem se conjugam numa trama 

semântica com os que se lhe seguem ou antecedem. Por exemplo, em “remoção do 

lixo”, foi frequente a interpretação de que a nominalização “remoção” só tem 

significado quando combinada com a lexia “lixo”. 

Para além do acima relatado, os resultados desta parte do teste foram, 

consistentes com todos os dados até agora fornecidos, quer nas linhas de interpretação 

intra-grupos, quer nas inter-grupos. 

                                                 
6 Não deixa de ser irónico que, para abordar questões como as reacções interpretativas de inquiridos a 
metáforas gramaticais, eu tenha tido necessidade de recorrer a metáforas para traduzir mais fielmente os 
esforços de compreensão destes aprendentes. A expressão “trama semântica” não é um exagero formal 
num domínio em que o acesso ao significado representa uma árdua conquista. Um aprendente de origem 
macaense, após longo esforço, tendo conseguido perceber a expressão “votar ao esquecimento” 
exclamou: - “Ah! Isso é como ficar em montanha comprida e em água distante.” Também não 
entendi, mesmo após uma cuidada explicação. Alguns dias depois, um ex-aluno chinês referiu que os 
elementos “montanha comprida em água distante” contêm o valor semântico da distância/isolamento. 
“Ficar em montanha comprida e em água distante” pode aceitar a tradução idiomática em português 
de “Ficar em cascos de rolha”. Uma metáfora gramatical pode ser pressentida por estes alunos como uma 
verdadeira (e impenetrável) expressão idiomática. 
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         4. 4. Súmula dos dados 

 

Tudo aponta para que ambos os grupos procurem espontaneamente e de forma 

idêntica, o mesmo padrão de linhas interpretativas no co-texto, no ambiente situacional 

e na informação cultural que lhes é facultada o que significa que os mecanismos da 

recepção do significado metafórico estão latentes em ambos os grupos – verificou-se 

que, quando reunidas condições (e.g. no texto “euro face ao dólar”) o aluno oriental está 

em condições de activar com idêntico sucesso os processos de transposição de 

significado. 

 Em ambos os grupos, os factores de interferência admitidos à partida (e.g. 

insuficiente informação sobre aspectos de ordem cultural, sobre o contexto situacional, 

sobre aspectos pertinentes do co-texto e sobre as unidades lexicais em presença), bem 

como a sua ordenação, foram confirmados. 

 No entanto, a interpretação dos dados configura um comportamento 

interpretativo diferenciado, em função dos dois grupos previamente constituídos – 

perante o mesmo tipo de dificuldade, envolvendo recursos como a metáfora gramatical, 

os aprendentes de ambos os grupos têm reacções distintas. Quando é pobre o 

enquadramento cultural, quando conhecem deficientemente o contexto, por não terem 

tido acesso anterior às incidências de Registo (Campo, Relações e Modo), estes alunos 

não são capazes de activar estratégias de compreensão e alargá-las a outras instâncias da 

produção do significado. Os alunos que, sendo originários de uma cultura menos 

próxima (no caso do presente estudo, os de culturas habitualmente designadas por 

orientais), não tendo contactado de forma constante com uma língua/cultura próxima do 
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português, deixam-se prender na teia interpretativa inerente ao recurso em escrutínio, 

abandonando a possibilidade de compreensão de vastas sequências textuais de uma 

forma ou outra interligadas com esse recurso. 

Este comportamento interpretativo resulta numa atitude descrita como “bloqueio 

de compreensão”, atitude esta que, na grande maioria dos casos, não se prendia com o 

desconhecimento das lexias em presença, mas com a inaptidão em empreender um 

processo interpretativo em direcção ao sentido global. O mesmo tipo de alunos (Grupo 

A), porém, pode desenvolver uma estratégia de compreensão com sucesso 

proporcionalmente idêntico ou até superior se conhecer suficientemente (em regra, por 

já ter trabalhado em aula) os contextos e o ambiente cultural do tipo de texto em causa. 

Também parece resultar da leitura dos dados, a evidência de que tipos de texto que 

configuram géneros mais “abertos” (sujeitos a maior variação) e com maior grau de 

hibridismo oferecem obstáculos mais severos aos componentes do Grupo A do que aos 

do Grupo B. Este dado será confirmado na segunda fase da monitorização.      

No limite, estes dados merecem ser confrontados com o que tem vindo a ser 

sucessivamente descrito quanto às singularidades dos alunos chineses e quanto às 

soluções pedagógicas sugeridas. Com efeito, vários autores têm vindo a chamar a 

atenção para a necessidade de uma gramática explícita e formal (Grosso, 1999, Xu, 

1997, entre outros), presume-se que no entendimento de que estes aprendentes 

necessitam, mais do que outros, de uma explicitude gramatical que norteie as suas 

aquisições. Os dados que resultam deste estudo sugerem que, além do trabalho sobre a 

gramática explícita, há fortes vantagens em tornar também explícitos (sujeitos 

igualmente a actividades de descrição e de sistematização) os elementos informativos 

sobre o Registo considerados pertinentes, designadamente sobre o Campo – prática que 

é emblemática das abordagens baseadas em género. 
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Procurei encontrar, na literatura disponível, outros suportes ou dados que 

permitissem problematizar aqueles a que cheguei. A informação encontrada acaba por 

ser assaz circunscrita, apesar do número relativamente significativo de referências. Por 

um lado, ela tende a ser vaga e a ficar-se por uma descrição apriorística da idiossincrasia 

do oriental e dos comportamentos revelados/esperados dos aprendentes; por outro, tende 

a concentrar-se em aspectos gramaticais particulares e pontuais, com interesse relativo. 

Desta literatura, a mais reveladora, está especificamente relacionada com a 

aprendizagem do inglês (ESL) em níveis avançados, com enfoque na escrita académica 

e assume uma postura comparativa (e.g. aprendentes nativos/não nativos), partindo, 

naturalmente de análises baseadas em corpus. Por estarem mais próximos dos meus 

propósitos de investigação, embora trabalhem apenas a produção escrita dos alunos, 

destaco alguns trabalhos que me parecem relevantes no quadro em consideração. 

 Estudando falantes de cantonês, aprendentes de inglês, Field & Yip (1992) 

demonstraram que estes alunos revelam uma maior propensão para usar, nos seus textos 

escritos, elementos coesivos organizacionais. Green, Christopher & Mei (2000) 

identificaram, por seu lado, uma maior tendência nos alunos orientais para, quando 

escrevem, inserir conectores lógicos em posição temática, do que os seus colegas que 

têm o inglês como língua materna. Idêntico comportamento do aluno oriental foi 

identificado e reportado por Milton & Tsang (1993). 

Destaco ainda o trabalho de Hyland & Milton (1997) que compararam a 

expressão da dúvida e da certeza (escrita académica) de alunos chineses no ensino 

secundário em Hong Kong e no Reino Unido, tendo demonstrado que os alunos 

chineses tinham dificuldades em conferir um grau de certeza preciso (1997: 183). 

Em nenhum dos estudos ou em posterior publicação é conhecida qualquer 

tentativa de explicação para os comportamentos verbais identificados; porém, a 
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realização de investigação lançada nestas bases, já é, de per se, propiciadora de 

informação útil a quem está envolvido no processo de ensino/aprendizagem de alunos 

orientais, para além de ajudar a desfazer alguns lugares comuns e malentendidos 

interculturais. 

 

       4. 5. Orientações pedagógicas 

 

Porque é que o significado do enunciado “não conservar um único… destas 

actividades” é mais problemático para os alunos orientais sob observação do que “o 

dólar esteve animado pela evolução da compra de activos”, quando não se vislumbra em 

ambos características ou dificuldades particulares que os distingam? Quando se 

conseguir responder a este tipo de questões, estar-se-á mais próximo de entender alguns 

mecanismos da compreensão nestes alunos e podem ser procuradas soluções para as 

dificuldades há muito identificadas. 

 Para já, podemos afastar ideias pré-concebidas sobre as limitações naturais 

deste tipo de aprendentes e, trabalhando num ambiente sistémico-funcional, podemos 

procurar proporcionar-lhe tarefas que se adeqúem às suas reais características. 

 

 

         4. 5. 1. Não à “desmetaforização” do discurso 

 

O aluno chinês desenvolve, no momento da aquisição da língua materna, uma 

relação privilegiada com a memória, designadamente a memória visual ou memória 

pictórica (Lu e Wang, 1991; Grosso, 1999). Quando comparada com a escrita cursiva 

ocidental, a escrita chinesa aproxima-se mais da pintura, daí que muito do esforço 
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inicial da criança chinesa ao aprender a sua língua materna seja concentrado na 

aquisição de memória relacionada com uma lógica ideográfica e pictográfica. Este facto 

condicionará, não só a aprendizagem em geral (desenvolvendo o gosto, por exemplo 

pela repetição em coro), como também a aprendizagem de uma língua não materna, 

sobretudo a primeira língua ocidental; por isso, numa fase inicial da aprendizagem da 

língua portuguesa são recomendadas práticas que dêem realce ao trabalho 

fonético-fonológico. É por essa ordem de razões que é consensual entre os agentes de 

ensino, dever proporcionar-se aos aprendentes espaço e tempo suficientes para 

reconfigurarem (desde o início da aprendizagem da língua não-materna) os seus 

modelos de lógica por um novo em que as relações entre os elementos ou entidades que 

o compõem são diferentes. 

 Os hábitos de aprendizagem induzirão ainda, no aprendente chinês, uma atitude 

pouco adequada face à nova língua e à sua aprendizagem, tornando as actividades de 

“imaginar” e “criar” pouco desejadas (Grosso, 1999: 154-155).  

Com referência, ainda, a estilos de aprendizagem, e à tendência que estes alunos 

revelam para sobrevalorizar a gramática e o apego à realização de exercícios para a 

mecanização de itens gramaticais discretos (muitas vezes pouco contrariados pelos 

professores), Scheeppegrell (2002) demonstrou que esse conhecimento se torna aparente 

e quase inútil quando os alunos tentam desenvolver uma tarefa mais complexa, ou seja, 

quando a sua língua não está ainda suficientemente desenvolvida para a realizar. 

Quando o fazem, cometem muitos erros (2002: 138), o que significa que, passar para 

fases mais avançadas do desenvolvimento da nova língua significa a ocorrência de mais 

erros envolvendo aspectos gramaticais que, aparentemente, já estavam interiorizados. 

Os alunos que estiveram sujeitos a este estudo tinham ultrapassado a fase inicial, 

estando, portanto, numa etapa em que é previsível serem sugeridas actividades onde as 
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faculdades de imaginação e criação em interacção e num contexto de autonomia são 

predominantes, até porque, estando em imersão e integrados em turmas com alunos de 

outras proveniências, o ambiente geral o obriga. É neste contexto que todas as 

interrogações decorrentes da primeira fase da monitorização se colocam. O que fazer, 

quando a mensagem não passa ou passa mal e se identificam práticas instaladas de 

isolamento no grupo para além de sintomas claros de desmotivação? Identificadas as 

barreiras da metáfora gramatical independentemente do tipo de texto em que surgem, 

como actuar? Evitar o uso de recursos que possam interpor-se entre os alunos e a 

compreensão do texto? Mas isso é, tardiamente, negar a naturalidade da interacção oral 

ou a autenticidade do texto escrito, disposições que estão fora de qualquer perspectiva 

aceitável de ensino de línguas. De resto, como desmetaforizar o discurso, quando o que 

se pretende é, exactamente, veicular as especificidades discursivas mais úteis para 

determinados textos enquanto instanciação de um género? A opção não parece ser, 

portanto, válida. Também não têm sido, aparentemente, válidas, outras opções 

metodológicas junto de um público oriental, a julgar pelos resultados que são 

conhecidos e, no entanto, algumas reflexões têm lugar quando se chega a este ponto. A 

experiência e as observações no contexto deste estudo apontam para as seguintes 

constatações: 

 

a) não é crível que estes alunos sejam menos dotados para transformar em 

memórias operativas novos elementos induzidos por trabalho específico e 

adequado (e.g. mecanismos de (des)construção de metáforas gramaticais), 

b) não é crível que, uma vez iniciados nessas tarefas e as entendam como 

actividades legítimas para o acesso à nova língua (trabalho sobre as crenças 

sobre o que é aprender uma língua nova)  não sejam tão imaginativos ou 

criativos como qualquer outro aprendente.  
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           4. 5. 2. Valorização do contexto Cultural 

 

Da análise dos dados do estudo, resultou claro que a valorização do contexto 

cultural e do contexto situacional (Género e Registo, na TR&G) é determinante na ajuda 

ao aluno a orientar-se por entre a teia semântica que o texto lhe propõe. Para além disso, 

a investigação realizada, por se desenvolver ao longo de um período vasto de tempo, 

permitiu já, nesta fase de balanço de uma primeira etapa de monitorização e de 

experimentação, perceber que os alunos orientais são aqueles que melhor aderem às 

propostas de uma abordagem como a ABG. 

É defensável, pois, como hipótese de trabalho que se considere que uma 

abordagem como a ABG, por valorizar os aspectos culturais (de situação e cultura) da 

forma explícita como o faz, preocupando-se em fornecer material adequado ao trabalho 

sobre o Registo e prevendo no seu Ciclo de aprendizagem um momento específico, 

“conhecimento do Campo”, para o trabalho sobre estes aspectos, está mais apta a dar 

resposta a problemas colocados por aprendentes que têm como língua materna uma 

língua tipologicamente afastada e uma cultura muito distinta. 

Não se propõe apenas a introdução de exercícios avulsos para o 

desenvolvimento da competência de compreensão oral no âmbito de uma programação 

generalista ou institucional. Sendo a ABG uma abordagem que privilegia a explicitude; 

tornar explícito o trabalho e as aquisições pretendidas e fazê-lo no quadro de um 

programa consciente e para o efeito concebido parece ser o caminho a seguir.  
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           4. 5. 3. Valorização dos processos subjacentes à formação do significado 

metafórico 

 

Pelos seus próprios meios, o aprendente cuja língua materna tem as 

características anteriormente referidas irá aperceber-se de que: 

 

* muitas vezes o co-texto não é suficiente para ajudá-lo a aperceber-se do 

significado total; 

* cada tipo de texto requer uma informação contextual precisa; 

* os aspectos da cultura associados ao ambiente em que ocorre o texto são 

determinantes para uma compreensão eficaz. 

 

A interiorização destas três realidades (e o trabalho que, com o professor e o 

grupo, o aluno pode realizar sobre cada uma delas) terá necessariamente efeitos 

positivos sobre os aspectos motivacionais, na medida em que, desvendando novas vias 

de acesso ao significado, proporciona segurança e motivação em percorrê-las. 

Porventura, os fantasmas atribuídos à “gramática” das línguas ocidentais em geral, do 

português e francês em particular (Yang, 1992), podem ser exorcizados por esta via – 

proporcionando uma nova ideia de gramática, novas vias de acesso ao significado.  

Ficou também comprovado que o conhecimento dos processos subjacentes à 

formação de metáforas gramaticais ajudaria imenso a compreensão de novas metáforas 

em novos textos para novas significações. Com efeito, a identificação típica que o 

público aqui em foco faz de uma metáfora gramatical, encarando-a como um bloco 

rígido de várias lexias formando uma unidade de significação impenetrável, 

associando-a estruturalmente a uma expressão idiomática, não permite progredir 

facilmente na compreensão de um texto. A conclusão pedagógica mais imediata é a que 
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propõe a associação dos processos de transposição de significado (congruência/não-

congruência) a processos de formação de palavras (e.g. derivação, composição). É, 

naturalmente, uma tendência inevitável, suportada pela ideia de que as questões aqui 

abordadas, designadamente as relacionadas com o estilo nominalizado, não são 

isoláveis de outras, designadamente as dos processos de derivação e composição na 

língua portuguesa. Os exercícios de vários tipos, normalmente designados “de 

enriquecimento vocabular” mas baseados numa perspectiva mecanicista da formação de 

palavras, já estão largamente expandidos no ensino das línguas; porém, o que aqui se 

propõe envolve não só a unidade lexical em foco, mas todas as alterações contextuais a 

ela associadas para a construção do significado metafórico. Parece ser mais útil dotar o 

aprendente dos processos elementares de (des)construção e (re)construção semântica e 

não tanto colocar a ênfase na unidade lexical e na sua formação.  

 

  

        4. 5. 4. Disjunção metafórica – um caminho 

 

A gramática sistémico-funcional fornece teorização adequada a possibilitar 

aplicação com maior segurança de sucesso; a questão principal estará em como 

aproveitar aquela teorização para aplicá-la com proveito para este tipo de alunos, 

aprendendo nestes contextos. Tenha-se como referência que, para a GSF, a metáfora 

gramatical é, sobretudo, um processo de transposição de significado. Essa transposição 

de significado verifica-se entre dois pólos (congruente > não-congruente). Tendo em 

vista os resultados do teste de compreensão, os aprendentes têm dificuldade de 

apreensão do significado por, em primeira análise, não terem acesso a suficiente 

informação contextual (situacional e cultural), em segundo lugar por não 
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desencadearem espontaneamente os mecanismos de disjunção da metáfora, essenciais à 

sua compreensão. É legítimo concluir, mesmo que por simples hipótese de trabalho, que 

se o conhecimento latente destes processos, também manifestado por estes alunos, é 

insuficiente para os habilitar a acções definitivamente interpretativas, então o caminho a 

seguir será encontrar formas partilhadas de converter o conhecimento processual 

passivo identificado em atitude interpretativa activa através da promoção de actividades 

de disjunção de metáforas, desvendando os espaços criados entre as formas congruentes 

e as metafóricas. 

Por disjunção metafórica, entendo a actividade de descompactação do 

significado metafórico expresso por um item inserido no seu co-texto, de modo a que o 

aprendente, seguindo o desenvolvimento de etapas de descodificação, reconheça as 

várias dinâmicas semânticas e as alterações contextuais envolvidas. A título de 

exemplo, tome-se o enunciado: “O euro fechou ontem o dia a recuar face ao dólar”, em 

que o significado metafórico se realiza através de mais do que um recurso (cf. Figura 

18) 

Através de um desenvolvimento em etapas bem identificadas como as três que 

acima se estabeleceram, é possível induzir o aluno a empreender estratégias individuais 

de interpretação que lhe sejam úteis na leitura de futuras metáforas problemáticas. A 

actividade de disjunção metafórica, tal como foi aqui apresentada, destina-se a ser 

realizada em grupo, ou, se se justificar, apresentada e comentada pelo professor em 

sessão explicativa para o efeito organizada.  
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“O euro fechou ontem o dia a recuar face ao dólar” 

 

Analise-se, em primeiro lugar, o conjunto da sequência, procedendo, de seguida, 

a um exercício de disjunção do seu significado: 

 

O euro         fechou            ontem            o dia          a recuar      face ao dólar 

  Actor         Processo   Circunstância      Meta         Circunstância 
         material  

 
 
 
1 Resolvendo a metáfora 
    “fechar (o dia)” 

 
 
 

No fim do dia       o euro     estava    a recuar     face ao dólar 
 
Circunstância     Actor      Processo      Circunstância        
           material 

  
      
     2 Resolvendo a metáfora: 
        dia/sessão bolsista 
 
 
 

No fim da sessão de ontem     o euro        estava    a recuar     face ao dólar 
  
Circunstância              Actor         Processo   Circunstância        

                              material 
       
3 Resolvendo a metáfora: 
    recuar/perder valor 
 
 
 

No fim da sessão de ontem      o euro      estava   a perder valor   face ao dólar 
  
Circunstância              Actor         Processo     Circunstância        

                               Material 
 

 Figura 19.  Disjunção do significado metafórico, com propósitos pedagógicos (1) 
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Aí, sem receio de usar estratégias mais próprias de outras abordagens por 

episodicamente haver um apelo privilegiado à memória explícita, deverão encontrar-se 

os processos mais convincentes (eg. cor, no quadro de feltro, demonstração em 

powerpoint, etc.) para pôr em evidência os seguintes aspectos de cada passo: 

Em 1, a circunstância “no fim do dia” era codificada enquanto Meta “o dia”, 

estando o conteúdo semântico de “fim” codificado no valor semântico do processo 

material – fechar. O processo da formulação congruente constante na perífrase “estava a 

“ é codificado metaforicamente num processo material “fechou”, registando-se uma 

alteração do seu valor aspectual. Enquanto no enunciado original o Actor possui a 

qualidade de quem determina a acção (o euro fecha o dia), em 1, o Actor surge como 

entidade dependente, realizando uma acção menos activa, menos voluntária, porque 

auto-penalizadora. 

Em 2, a circunstância de incidência espácio-temporal com referente numa 

actividade social (actividade bolsista), é codificada apenas em circunstância temporal. 

Em 3, o processo “recuar”, expressão de movimento ou de uso habitual no 

domínio dos transportes, é transposto para o domínio bolsista com o sentido de “perder 

valor”. 

O aprendente terá, finalmente, por iniciativa própria ou por sugestão do 

professor, uma paráfrase terminal, entre várias possíveis, que represente uma versão 

congruente do significado metafórico anteriormente problemático: 

 

“Ontem, quando a sessão cambial terminou, o euro perdia valor face ao dólar.” 

 

Pode colocar-se, aqui, o problema da metalinguagem sempre necessária. Espera-

se que, como em outros momentos e circunstâncias de aprendizagem, este seja resolvido 
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de uma forma proporcionada ao grupo, ao trabalho realizado anteriormente e que não 

resulte em saturação por parte do aprendente.  

A actividade de disjunção metafórica não necessita de assumir obrigatoriamente 

a forma de demonstração passo a passo. Por exemplo, é possível induzir raciocínios 

favoráveis à apreensão de processos metafóricos fornecendo apenas parte de uma 

paráfrase possível:  

 Ontem, ________________________ , o euro perdia valor face ao dólar. 

 Ou: 

 Quando a sessão cambial acabou _____________________________ 

 

Naturalmente que, para promoção da expressão escrita, a realização de 

actividades de transposição de significado de sentido oposto (significado congruente > 

significado metafórico) faz todo o sentido, como, por exemplo, a seguinte transposição:  

O nível do Tejo subiu drasticamente nas últimas horas, muitas estradas estão 

cortadas  > A subida do nível do  (das águas do) Tejo levou ao corte de muitas 

estradas. 

Este tipo de exercício está já difundido, de resto, em cursos avançados que têm 

como meta a melhoria da expressão escrita e o acesso ao discurso académico e 

profissional, quer em língua materna, quer em línguas não maternas. 

As actividades aqui sugeridas pela reflexão, e que resultam do estudo sobre as 

dificuldades de compreensão neste nível de aprendizagem, podem assumir outras 

modalidades, envolvendo todo o grupo, grupos parcelares ou apenas encaradas enquanto 

actividade individual.  

Todas as variações criativas que se possam encontrar têm como base o exercício 

de disjunção (como foi aqui chamado) ou de descompactação – nada mais do que 
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metáforas para designar uma acção de fraccionamento verbal - que, na sua forma 

minimalista, consiste em (o professor): 

a) ir colocando questões pertinentes e necessárias para expandir 

cada um dos Processos semânticos ou Relações semânticas 

encontradas na sequência textual em orações finitas completas, 

incluindo todos os participantes e circunstâncias realizados e o 

Processo ou Relação realizado pelo verbo finito; 

b) propor ao grupo, sub-grupo ou aprendente a reconstrução das 

relações conjuntivas entre as orações, de forma a encontrar a 

lógica do argumento. 

 

 Trata-se de um exercício bastante mais difícil do que aparenta (para os 

aprendentes e para o professor, que deve fornecer o acompanhamento pertinente e 

necessário), já que a produção do significado metafórico se faz, com grande frequência, 

escondendo muitas formas de ambiguidade difíceis ou até impossíveis de resolver 

através de formas congruentes. Tenha-se em mente que, a este nível de aprendizagem, 

as construções não-finitas são críticas para os alunos e que, se bem que o foco se 

coloque na metáfora gramatical e na nominalização, o que realmente torna a 

compreensão problemática é toda a rede de artifícios discursivos e recursos 

lexicogramaticais utilizadas pelo falante nativo. 

 Porque, na segunda parte do teste, foi dedicado muito tempo à recolha de 

dados relacionados com esta problemática e o diálogo com o investigador/professor 

frequentemente redundou na realização de exercícios de disjunção desta índole, 

proponho um exemplo em que é patente a fusão do significado metafórico gramatical 

com outros não menos metafóricos recursos (e.g. idiomatismo, sinédoque). O exemplo é 

pertinente, não apenas para ilustrar o grau de dificuldade associado ao exercício, mas 

também a quase impossibilidade de encontrar uma paráfrase congruente: 
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 (Contrariando, assim) o quase total esquecimento a que este autor tem 

sido votado nos palcos portugueses.   

   

 Naturalmente que o primeiro passo interpretativo passa pela resolução da 

nominalização (esquecimento). Impossível será fazê-lo sem uma incursão no valor do 

idiomatismo (votar alguém/alguma coisa a…). 

 Relembro que a sequência, no seu global, e as metáforas nela incluídas em 

particular, obtiveram um índice muito baixo de compreensão, sobretudo junto do Grupo 

A. Para se averiguar quão problemática pode ser a abordagem de uma oração com estes 

ingredientes, refiro que nenhum dos alunos orientais entrevistados conseguiu uma 

divisão lógica da partes componentes e que, portanto, ninguém conseguiu, por si só, 

chegar ao isolamento de “votar ao esquecimento”, condição mínima para aceder ao 

significado. Como foi já anteriormente discutido, os processos de significação constam, 

frequentemente, para estes aprendentes, em associações de blocos identificadores de 

significação ou até a manchas gráficas particulares, correspondendo a experiências 

comunicativas anteriores, a partir dos quais constroem a sua ténue linha interpretativa 

por entre aquilo que se lhes afigura ser uma trama semântica inultrapassável.   
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o quase total esquecimento    a que   este     autor              tem sido votado       

 gr. verbal        Meta  Processo material 

 nos palcos portugueses 

   Circunstância 
 

 

1 Resolvendo a nominalização 
  “esquecimento”, idiomatismo, 
   passiv./activ. 
 

as companhias (encenadores, actores, etc.)     têm esquecido   quase totalmente    Racine 

 

2 Interpretando a nominalização 

 

nos palcos portugueses    quase     não      se   tem representado          Racine 

    Circunstância              mod.    pol.   Gr. Verbal – Processo          Meta 
              material 
 

3 Resolvendo a sinédoque:  

 

nos teatros portugueses    quase     não    se   tem representado       Racine 

    Circunstância              mod.    pol.   Gr. Verbal – Processo         Meta 
              material 
 

4 Resolvendo as implicações semânticas contidas em “esquecimento” 

   através de uma relação de causa/efeito 

 

     Por haver 

   um grande desinteresse por Racine, 

    quase não se tem representado esse autor Francês nos palcos portugueses 

        ou 

             Em Portugal, quase não se tem representado Racine 

   porque os  encenadores e as companhias em geral têm demonstrado grande            

desinteresse por esse autor 

 

 Figura 20.  Disjunção do significado metafórico, com propósitos pedagógicos (2) 
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 As duas paráfrases em 4 podem representar, entre outras possibilidades, uma 

frase congruente relativamente à frase inicial. Os quatro passos são, também, apenas 

uma entre as várias cadeias interpretativas possíveis, tendo sido a mais usada no 

trabalho com os alunos.  

 As sugestões aqui trazidas, relacionadas com o estilo nominalizado e com a 

metáfora gramatical estão ancoradas, por um lado, nos dados obtidos sobre a 

compreensão (as reais dificuldades encontradas por determinados alunos num 

determinado momento da sua aprendizagem), por outro, numa tradição teórica 

particular, a da LSF que desenvolveu bastante esforço teórico à metáfora gramatical, em 

particular.  

 O conjunto das sugestões aponta para a valorização sistemática e 

hierarquizada de determinados aspectos (informação sobre o contexto cultural, 

informação sobre o contexto situacional, trabalho explícito sobre os processos que estão 

na base da metáfora gramatical). As sugestões incluem ainda um modus operandi 

possível (disjunção metafórica) aplicável aos itens que são impeditivos de compreensão 

de uma determinada sequência textual. 

A aplicação destas sugestões, sobretudo na segunda fase da investigação, 

mostrou ser proveitosa, designadamente para os aprendentes cuja língua materna é de 

família linguística apartada da portuguesa, sobretudo quando não iniciados em outra 

língua. 
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     5. Preponderância do significado interpessoal 

     

 

Desde os primeiros momentos da aplicação deste estudo, sobretudo ao tentar 

perceber os reais obstáculos à compreensão e produção de textos em português por parte 

dos alunos, que se foi tornando evidente a preponderância dos recursos relacionados 

com o significado interpessoal.  

Procurei, através de métodos quantitativos, equacionar a interferência destes 

factores, a frequência e o modo como estão presentes na interiorização de uma língua 

não-materna manifestada na produção oral e escrita dos aprendentes. Esbocei um 

escrutínio a partir de um corpus da produção em aula, de trabalhos realizados em casa e 

nos exames CAPLE; porém, a complexidade dos recursos envolvidos, o modo como se 

combinam para a produção de significado, a que Martin (2004) chama “ sindroma de 

escolhas”, tornaram inviável a apresentação quantificada de uma evidência. Não deixa 

de ser possível, contudo, afirmar que:   

 

* na produção oral e escrita, grande parte das dificuldades estão directa ou      

indirectamente ligadas a recursos afectos ao significado interpessoal, 

 

* na praxis pedagógica (a actual e anteriores) regista-se uma quase total 

ausência de hábitos de reflexão sobre recursos afectos ao significado 

interpessoal, quando comparada com outros itens (e.g. paradigmas verbais, 

sistema TMA, aspectos flexionais, regras de género e número e respectivas 

excepções), 

 

* na produção oral, como foi sistematicamente observado, alunos oriundos 

de áreas geo-linguísticas mais distantes, tendem, em geral, a evitar os 

recursos da avaliatividade. Na expressão escrita, o mesmo comportamento 

é dominante. Num primeiro momento é a hipótese explicativa mais óbvia 
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que ocorre – a pressão dos factores culturais (trata-se de alunos orientais) 

inibe que a avaliatividade da língua se manifeste naturalmente,  

 

 

Para ilustrar esta observação, escolhi o comportamento paradigmático de alunos 

no início do semestre, quando, após ter decidido trabalhar a narrativa, tendo como ponto 

de partida contos tradicionais dos diversos países, sugeri como actividade um relato, a 

partir da leitura de um conto popular chinês “O boneco de Arroz”, como já tive 

oportunidade de referir. Começa a narrativa (original) com uma descrição temporal 

(uma época de grandes provações, fome, tempestades, e doenças) na qual é integrada 

uma breve descrição de uma resistente e corajosa menina que vai acabar por ser a 

personagem central. 

 Compare-se o modo como três alunos do mesmo grupo resolveram a sequência 

inicial do conto: 

Aluno chinês: 

 A peste matava muitas pessoas. As tempestades estavam 

fora de casa. Wu-Ta tinha uma tigela de arroz para comer 

no dia. 

 

    Aluno indonésio: 

Os tempos estavam difíceis e nunca iam parar, todos tinham 

que sobreviver e passavam os dias a trabalhar como Wu-

Ta. Ela tinha arroz para comer mas pequena tigela. 

 

    Aluna holandesa: 

Wu-Ta era uma menina macaense que vivia numa altura 

muito dura. Tinha muitas tempestades e o pest matava 

muitas pessoas. Todas pessoas tristes e com medo. Mas ela 



 
 

394 

sobrevivi todos estes problemas com muita sorte e coragem. 

Mas a fome era dura ela não mais tinha que uma 

pequenina tigela de arroz para todo dia. 

 

 Estes textos, sendo construídos pelos alunos, são inevitavelmente muito 

orientados pela memória da leitura (duas leituras, em regra) que foi feita do conto 

original. Apesar disso, é possível entrever posturas distintas face à avaliatividade da 

língua. Uma, muito sóbria, evitando a produção de recursos directos de avaliatividade, 

identificada nos textos dos alunos chinês e indonésio, outra, a da aluna europeia, 

demonstrando menos hesitação perante a necessidade de inscrever apreciações e 

julgamentos na sua escrita. 

 Enquanto a aluna holandesa recorre à inscrição da Apreciação e Julgamento 

com naturalidade, sublinhando a dureza, tristeza, sorte e coragem que envolvem o 

tempo da narrativa e a personagem, através do recurso a Processos Relacionais, 

Mentais e (um) Material, os dois outros alunos codificam os mesmos significados 

através, sobretudo, de processos materiais.  

 Enquanto a aluna europeia “inscreve”no seu texto os recursos avaliativos, os 

dois alunos não europeus preferem fazê-lo de forma “evocada”. 

 Em consequência do que foi acima dito, no texto do aluno chinês não se 

encontram nem atributos nem epítetos; no do aluno indonésio, um atributo (difíceis) e 

um epíteto (pequena), caracterizando, respectivamente “os tempos” e a “tigela”; a aluna 

europeia usa o mesmo atributo para duas realidades co-relacionadas, a “fome” e a 

“época”, a “tigela” recebe um epíteto modificado pelo uso do diminutivo, as “pessoas” 

(que no texto do aluno indonésio são descritas a partir do processo material “trabalhar”) 

recebem os atributos de “tristes” e “com medo”, enquanto Wu-Ta é caracterizada 
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através do modo dos processos ou circunstâncias, “com sorte e coragem”, e a sua 

tenacidade sublinhada de forma evocada, “mas ela sobrevivi todos estes problemas”. 

 É inquestionável que não estamos perante diferenças ditadas por uma hipotética 

pobreza lexicogramatical dos primeiros alunos (os recursos usados no terceiro texto 

faziam parte do reportório de todos os alunos no momento em que realizaram a 

descrição). Este comportamento é, na verdade, paradigmático de atitudes distintas face à 

avaliatividade, relacionando-se, supõe-se, com hábitos culturais. Estas diferenças não 

são compagináveis com a afirmação simples de que o aluno oriental tem uma menor 

desenvoltura lexical e são susceptíveis de serem atenuadas no decorrer de um curso, 

como foi o caso dos alunos referidos.  

Mais significativo do que as predisposições distintas quanto à avaliatividade, 

determinadas por factores culturais, hábitos retóricos ou outras razões não identificadas, 

foi o facto de ter sido sistematicamente observado em aula, quer na expressão escrita, 

quer na expressão oral, uma correlação forte entre a ocorrência de expressão deficitária 

ou desadequada e um mau controlo do sistema da avaliatividade e restantes recursos 

associáveis à expressão do significado interpessoal. Este longo rol de interferências e 

incorrecções lexicogramaticais foi observado no universo dos alunos e não apenas num 

grupo em particular, o que aponta para uma centralidade do significado interpessoal e 

dos recursos que o realizam ainda não suficientemente equacionada em ensino de 

línguas. Naturalmente que se pressente que o significado interpessoal se manifesta mais 

em alguns géneros, do que em outros (não é do meu conhecimento nenhum estudo que 

trate o assunto sistematicamente). Referindo apenas os domínios retóricos, pode-se 

assumir que o diálogo será, até pela sua imprevisibilidade, aquele em que a presença do 

significado interpessoal é mais evidente. Por exemplo, recursos associados às funções 

coesivas (e.g. tomadas de palavra, interrupções, falsos começos, coerência exofórica, 
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protectores, sintaxe abreviada e elíptica, avaliatividade lexical, etc.) são equacionáveis 

do ponto de vista do significado interpessoal. A descrição, onde semologicamente 

predominam os processos relacionais com poucas circunstâncias e raros adjuntos, é feita 

através de léxico fortemente avaliativo, pela presença da atitude do descrevente 

relativamente à experiência, onde abundam taxionomias de pessoas e de locais. Na 

narrativa e no monólogo interior (texto escrito) serão mais dispersas e dependentes do 

narrador/escrevente as realizações de avaliatividade, mas não deixam de ser 

importantes. A escolha dos textos (construção de um programa ABG) não deverá ignorar 

este tipo de observações. 

 

 

5. 1. Interrogações 

 

Tendo em conta o que foi acima dito, tudo aponta para a vantagem em colocar as 

realizações do significado interpessoal no âmago das preocupações, quer em aula quer 

na preparação dos cursos; no entanto, algumas interrogações devem ser aqui colocadas. 

Será legítimo isolar uma das manifestações do significado (significado 

interpessoal) com a respectiva realização a nível do Registo e dar-lhe atenção 

privilegiada no contexto de um processo de ensino/aprendizagem sem infringir nenhum 

dos códigos essenciais da tradição linguística? 

Se esse desvio de foco (naturalmente no sentido Campo> Relações) for possível 

realizar, qual o estatuto das outras duas variáveis no desenho de um programa de ensino 

de uma língua não-materna, designadamente a variável Campo? 

A tradição, quer das teorias, quer das práticas, não parece vir muito nesta 

direcção. 
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5. 2. Hábitos, tradições e investigação recente 

 

Pode parecer surpreendente que esta questão ainda não tenha sido propriamente 

levantada, sobretudo nos domínios de aplicação à aprendizagem das línguas 

não-maternas. A verdade é que, também, nunca as várias disciplinas das ciências sociais 

convergiram em conceder tanta importância ao “outro”, à relação e comunicação com o 

“outro”. Porventura, a ausência de uma teorização que enquadrasse convenientemente a 

determinação destes aspectos em língua contribuiu para o vazio registado. 

A perspectiva sistémico-funcional da língua, materializada na assunção das suas 

três funções e no entendimento do Registo metafuncionalmente organizado nas três 

variáveis (Campo, Relações e Modo), favorece, provavelmente, as reflexões sobre a 

predominância de um tipo de significado, neste caso, o significado interpessoal. Sabe-se 

que a visão sistémico-funcional, todavia, não é dominante no panorama da descrição e 

aplicação linguística, o que explicaria a ausência notada. 

Mesmo dentro de uma tradição sistémico-funcional, o estudo dos elementos 

relacionados com o significado interpessoal são dos que mais tarde merecem atenção e 

estudo. Martin (1996), em artigo dedicado à análise da narrativa no ensino secundário 

australiano, em que destina parte substancial ao estudo de Relações, enquanto 

componente do Registo mais apto ao estudo da avaliatividade da língua, lamenta-se da 

ausência de investigação neste domínio: “Apart from seminal work by Poynton 

(1985/1989) on AFECT and VOCATION, there is litle systemic analysis in this area to 

draw on” (Martin, 1996: 134). 
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Na verdade, se averiguarmos, do ponto de vista histórico, o modo como as 

diversas perspectivas encararam a língua e as suas funções, encontraremos uma tradição 

de dicotomias funcionais tais como: 

   

    descritiva / avaliativa 

 informacional / afectiva  

 científica / emotiva   

  

 Por exemplo, Richards (1926) propôs a distinção na base de oposições 

verdadeiro/falso (atribuições do discurso científico), e de emoção/atitude (atribuições de 

outro tipo de discursos): “A statement may be used for the sake of the reference, true or 

false, which it causes. This is the scientific use of language. But it may also be used for 

the sake of the effects in emotion and attitude produced by the reference it occasions. 

This is the emotive use of language.” (Richards, idem: 267)7 

O debate desenvolvido procurou, sempre, pôr em evidência a inter-relação das 

(meta)funções, em detrimento da respectiva autonomia. A perspectiva de que a língua 

funciona aos dois níveis (descritivo e avaliativo) vem de longe, tendo os diferentes 

autores pensado estas funções sob diferentes categorias cuja designação de 

“informacional” e “afectiva” se aceita, sem perigo de trair nenhuma das tradições. As 

diversas propostas (de Richards, passando por Jackobson a Halliday) preocuparam-se 

mais em estabelecer um pensamento próprio acerca das atribuições fundamentais da 

língua e menos em considerar o modo como elas se manifestam em termos de 

predominância no discurso.    

Não se pode afirmar com toda a certeza que nunca houve linguistas que não 

mostraram sensibilidade particular para algumas das manifestações que integram o que 

                                                 
7 Ambas as funções têm uma orientação avaliativa: a função científica representa um estatuto factual, 
enquanto que a emotiva introduz uma atitude mental intersubjectiva. Richards ([1929] 1964) desdobra 
estas duas funções em quatro tipos de significado (sense, feeling, tone and intention). 
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a linguística sistémico-funcional designa por metafunção interpessoal. Firth, no seu já 

longínquo trabalho publicado em 1937, revela uma particular atenção para a fracção do 

significado que se sobrepõe à mera ideacionalidade do sistema: “The promotion, 

establishment, and maintenance of communion of felling is perhaps four-fifths of all 

talk but we should call immediately practical, and quite often we do it just for fun” 

(Firth, 1937: 112). Por outro lado, o estudo de certas manifestações linguísticas como as 

da delicadeza (para a língua inglesa seguindo uma linha de continuidade de D. Hymes, 

J. Gumperz, E. Goody, E. Goffman a R. Lakoff), a par dos estudos sobre as interacções 

verbais, a análise conversacional, entre outras, representam um esforço da linguística 

em compreender e enquadrar recursos da língua que correspondem à manifestação do 

significado interpessoal. Não deixa, apesar de tudo, de ser necessário afirmar que os 

modelos dominantes têm perspectivado estas questões em abordagens fragmentárias, ao 

contrário do que se pretende fazer no modelo sistémico-funcional. 

 De um modo geral, pode-se encontrar suporte para a ideia da possibilidade de 

separação das manifestações do significado interpessoal em algumas posições 

psicolinguísticas, em perspectivas neurológicas que sublinham o processamento 

separado da lexicogramática e da pragmática nos dois hemisférios, em diferentes áreas 

cerebrais.  

Mais recentemente, as perspectivas ontogenéticas da língua, não só reforçam a 

possibilidade aqui ventilada, como apontam para a centralidade das manifestações da 

Atitude desde os momentos da realização da protolíngua na criança:  

 

Protolanguage systems demonstrate that expressions of 

AFFECT are ‘gradable’ even in their pre-lexical forms and that the 

differentiation of AFFECT into the ‘institutionalized’ forms of 

JUDGMENT and APPRECIATION may involve semiotic moves 
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that encourage reflective awareness of the meaning system itself. 

Further than this, sharing ATTITUDE has a crucial role to play in 

language development more generally, including apparently 

ideational areas such as causal relations and generalizations (…).   

                 Painter (2003: 186) 

 

 A mesma autora agora citada afirma que muitos dos recursos que, em fases 

posteriores da aquisição da língua materna, até agora eram entendidos como possuindo 

uma natureza cognitiva e ideacional (e.g. informar, estabelecer relações de causa-efeito 

e generalizar), são, afinal, enquadráveis na óptica da expressão da Atitude do falante 

(criança): 

 

After the transition to the mother tongue, these case studies 

suggest that sharing evaluations plays the further developmental 

role of prompting the child to give information, to construe 

cause-effect links and to generalize. While these aspects of 

development appear to be very much ‘cognitive’ and ‘ideational’ 

in nature, they were initiated by the children in the process of 

sharing ATTITUDE (Painter, 2003: 189). 

 

 Os factores, processos e motivação envolvidos na aquisição e processamento da 

língua materna, sabe-se, são distintos dos que intervêm na aprendizagem das línguas a 

que o falante acede posteriormente; porém, também é consensual que muito dos 

processos envolvidos, se não são totalmente partilhados, influenciam-se 

determinantemente, pelo que a possibilidade de se desviar o foco do processo de 

aprendizagem para as manifestações do significado interpessoal não é incongruente. 

 O ensino de línguas não maternas, sendo subsidiário do(s) modelo(s) 

linguístico(s) dominante(s), acaba por reflectir as convicções e afirmações destes 

últimos, designadamente no que diz respeito à definição da proficiência linguística. A 
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natureza do modelo chomskiano propiciou a separação das chamadas competências 

pragmática e sociolinguística.  

Mesmo no ambiente de trabalho sistémico-funcioal não ganharam suficiente 

autonomia algumas ideias tendentes a reforçar o significado interpessoal. Na verdade, o 

importante foi sempre acentuar que os aprendentes têm que descobrir os recursos 

distintos que a nova língua tem para realizar os significados ideacional e interpessoal, 

para além de terem que desenvolver fluência suficiente para serem capazes de agir com 

a nova língua: “to think with it and to act with it in one and the same operation” 

(Halliday,1986: 4). 

 

 

5. 3. Uma hipótese legítima, com consequências pedagógicas 

 

A língua portuguesa é de uma enorme riqueza nos seus sistemas de tratamento e 

deferência. Outros subsistemas que com estes interagem na realização do significado 

interpessoal, designadamente o da avaliatividade, acompanham os anteriores em 

complexidade. A correspondência entre estes sistemas, a estratificação social e as 

questões do Poder e Solidariedade tornam o acesso ao significado interpessoal bastante 

difícil para a generalidade dos aprendentes. 

 Por esta via, chegamos às questões da cultura: das relações privilegiadas entre o 

sistema da avaliatividade e a Cultura (designadamente as do comportamento). Como 

ignorar, em cada texto, a presença do que é normal/aceitável, elogiável /criticável?  

 Todas estas questões, a um determinado momento da aprendizagem, resultam 

opacas, contraditórias e até certo ponto inacessíveis aos nossos alunos. 
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 Num modelo de inspiração sistémico-funcional que dá, naturalmente, prioridade 

à escolha (ao acto da sua realização), resultaria estranho não valorizar as possíveis 

consequências para o aprendente, de escolhas mais ou menos carregadas de 

avaliatividade. Para o seu processo de aprendizagem fará sempre sentido estar 

acomodado às preocupações com a lexicogramática, no seu sentido mais restrito, para 

depois partir dos conhecimentos acumulados para a aquisição de conhecimentos 

fragmentários das competências pragmáticas e sociolinguísticas? Se o significado 

interpessoal pode, de algum modo, predominar na aquisição de uma língua não-materna, 

que consequências se podem antecipar para o ensino/aprendizagem? É viável a 

construção de um programa de ensino de língua não-materna baseado na premissa de 

que o enunciado do falante se edifica a partir de uma formatação interpessoal? 

 A preparação da segunda fase da monitorização terá em conta a hipótese que tem 

vindo a ser colocada de que uma mudança de foco das realizações do significado 

ideacional para as do significado interpessoal trará vantagens para a aprendizagem de 

uma língua não-materna. 
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  5.4. Apêndice 6A - Teste de compreensão 
 
TESTE DE COMPREENSÃO    
 
Compreensão oral 
 
Texto: Euro recua face ao dólar 
 
Suporte: Vídeo 
 
Fonte: Sic Notícias 
 
Género: Análise cambial    Campo: Economia e negócios 
           Relações: Síntese noticiosa para público não especialialista 
            Modo: Televisão 
 
Visionamento: 2 vezes 

 
Explicação de palavras: activo(s), obrigações, Bloomberg, divisa. 

 
 
 

Euro recua face ao dólar 
 

O euro fechou ontem o dia a recuar face ao dólar, 
influenciado por factores técnicos e após o valor de activos 
norte-americanos comprados por investidores estrangeiros 
ter superado o valor do défice comercial. 

Às 17h00, o euro valia 1,2825 dólares, abaixo dos 
1,2880 dólares registados na sexta-feira. Durante a 
sessão, a moeda única oscilou entre o mínimo de 1,2801 e 
um máximo de 1,2972 dólares.  

Numa sessão em que o euro evidenciou um movimento 
de correcção em baixa, após as últimas subidas, o dólar 
esteve animado pela evolução da compra de activos. 

Em Março, os investidores estrangeiros adquiriram 
69.800 milhões de dólares em acções e obrigações norte 
americanas, montante que é superior aos 62 mil milhões 
de dólares (48 mil milhões de euros) do défice da balança 
comercial da maior economia do mundo. 

De acordo com um analista consultado pela Bloomberg, 
o mercado está a utilizar este factor “como desculpa de 
curto prazo para comprar dólares”. 

Face a outras divisas, o euro registou uma queda face 
ao iene – depois de na sexta-feira ter fechado nos 142,33 
ienes – não tendo registado diferenças significativas face à 
libra britânica. 
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Marque com um X a afirmação correcta: 
 
 
Quando terminou a sessão cambial, registavam-se alterações nos valores 

 relativos do euro e do dólar.             □
       
Foi no início da sessão cambial que se registaram os movimentos mais 

importantes.          □ 

 
As alterações dos valores cambiais foram sendo regulares ao longo  

da sessão.                    □ 

 
 
 

O euro perdeu valor face ao dólar.                  □ 

Nesta sessão cambial a moeda europeia obteve ganhos significativos.  □ 

O dólar passou a valer um pouco mais do que valia, relativamente ao euro. □ 

 

 

 

Por vezes, durante a sessão, o euro também obteve pequenos ganhos, mas não 

conseguiu mantê-los.         □ 

Durante a sessão, os valores relativos foram sempre favoráveis ao dólar.  □ 

Só no fim da sessão a moeda norte-americana consegui os ganhos cambiais □ 
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As movimentações cambiais foram favoráveis, ao contrário do que  

aconteceu nas últimas sessões.       □ 

O euro, nos últimos meses, tem perdido valor face ao dólar.   □ 

Os valores de ambas as moedas têm-se mantido estáveis.    □ 

 
 
 
 
 
Explique o sentido das seguintes expressões: 
 
 

“De acordo com um analista consultado pela Bloomberg, o 
mercado está a utilizar este factor “como desculpa de curto prazo 
para comprar dólares”. 

 
 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Numa sessão em que o euro evidenciou um movimento de 
correcção em baixa, após as últimas subidas, o dólar 
esteve animado pela evolução da compra de activos. 

 

 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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TESTE DE COMPREENSÃO    
 
 
 
Compreensão escrita 
 
 
Texto: Corpos solitários 
 
 
 
 
 
Suporte: papel 
 
Fonte: Público – cultura 
 
Género: Crítica de Teatro    Campo: Espectáulos culturais 
            Relações: Apreciação na 1ª pessoa para público específico 
            Modo: escrita para jornal generalista 
 
 
Tempo de leitura e tomada de notas: 15m 

 
Explicação de palavras: STAN, depuração/depurado, confidente, ilhéu,   

experienciado, paroxístico, voyeurístico.  
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409 

 

Marque com um X a afirmação correcta: 

 

As obras de Racine não se adaptam bem ao tipo de palcos existentes em 

 Portugal          □ 

Racine é um autor com grande divulgação em Portugal    □ 

As peças de Racine têm sido pouco representadas em Portugal   □ 

 
 
 

Quantos mais espectadores estão presentes, mais variado é o cenário  □ 

Quando há menos espectadores, é mais possível dar a ideia de desconforto □ 

Quando há mais espectadores o cenário torna-se mais monótono   □ 

 
 
 
 
 

Tito e Berenice não desejam verdadeiramente o casamento    □ 

Tito e Berenice não podem casar por causa das leis do país    □ 

No final da peça, os dois amantes acabam por casar     □ 

 
 
 
 
Alguns espectadores têm acesso a informações particulares que as  

personagens lhes transmitem        □ 

 
Algumas personagens explicam ao ouvido como os espectadores  

devem comportar-se durante o espectáculo      □ 

Os espectadores não podem receber mensagens directamente das personagens □ 
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Antíoco, rei da Comagena, tinha sido casado com Berenice   □ 

Antíoco, personagem, também pretende casar com Berenice   □ 

Antíoco desloca-se à Palestina para casar com Berenice    □ 

 
 
 
 
 
Explique o sentido das seguintes expressões: 
 
 

“A última criação colectiva dos STAN teve a sua estreia absoluta 
esta semana, na Casa d’Os dias de Água, integrada na 
programação da Culturgest”. 
 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 “É com o corpo dos espectadores, portanto, que a cenografia se 
estrutura”. 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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TESTE DE COMPREENSÃO    
 
 
 
Compreensão escrita 
 
 
Texto: Os golfinhos também sonham 
 
Suporte: papel 
 
Fonte: Expresso 
 
 
Género: Divulgação científica 
   Campo: divulgação científica em imprensa escrita generalista 

Relações: adequadas às restantes componentes do Registo, com 
tentativa de criação de empatia com o público 

   Modo: escrito; artigo de jornal de referência 
 
 
 
Tempo de leitura e tomada de notas: 15m 

 
 
 
Explicação de palavras: entediantes, deslindar, enigma, hemisfério, atonia, 

asserção, neurónio, onírico, patológico, vigília, 
sonambulismo. 
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Marque com um X a afirmação correcta: 

 

 

A descoberta dos mecanismos do sono dos golfinhos é importante 

para os políticos e para os funcionários públicos     □ 

 
Só os funcionários públicos e os políticos podem beneficiar dos  

resultados da investigação sobre o sono      □ 

 
A descoberta dos mecanismos cerebrais do sono nos golfinhos 

pode ser importante para a espécie humana      □ 

 

 

 

 

Ondina é uma divindade marinha que protege os golfinhos de uma 

 maldição terrível          □ 

Ondina é uma divindade marinha que, conhecendo bem os golfinhos, 

castigou-os com uma maldição       □ 

 
Ondina, como o nome indica, lançou algo sobre as ondas que lhe permite 

reconhecer todos os golfinhos       □ 

 
 
 
 
Parece que as abetardas também usam um único hemisfério nos seus  

longos voos          □ 

 
Nos seus longos voos, parece que as abetardas seguem o mesmo rumo 

que os golfinhos         □ 

 
Parece que há entre as abetardas e os golfinhos uma forte tendência para 

o sono           □ 
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Estudos com o gato doméstico mostram que as espécies com o cérebro mais 

pequeno sonham mais        □ 

 
A espécie humana é uma excepção já que, tendo um cérebro grande, sonha 

muito           □ 

  
Não parece haver relação entre o tamanho do cérebro dos animais e o tempo 

do sonho          □ 

 
 
 
 
Enquanto dormimos, o nosso cérebro deixa completamente de funcionar 

por isso acordamos descansados       □ 

  

Enquanto dormimos o cérebro mantém-se em actividade permanente  □ 

A actividade cerebral durante o sono só se realiza nos animais irracionais  □ 

 
 
 
 
20% das pessoas, ao acordar, lembra-se dos sonhos, mas depois o cérebro 

apaga essa memória          □ 

Só 80% das pessoas sonha, realmente                □ 

Quem pensa que não sonha está enganado      □ 
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Explique o sentido das seguintes expressões: 
 
 

“parece ir ao encontro do denominado ‘índice de segurança´”. 
 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
  
 
 

 “…e não conserva uma única recordação dessas actividades”. 
        
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
  
 
 
 

TESTE DE COMPREENSÃO    
 
Compreensão oral 
 
 
Texto: Informação de trânsito 
 
Suporte: Registo audio 
 
Fonte: Antena 1 
 
Género: Informação             Campo: Trânsito – quotidiano – relatório de corrências 

         Relações: Síntese noticiosa em estilo radiofónico dialogal 
(locutor – jornalista – ouvintes) 

                Modo: Canal, rádio 
 
Audição: 2 vezes 

 
Explicação de palavras: Invicta 
 
Foram fornecidos, por escrito, os topónimos por ordem de ocorrência na 
notícia 
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Notícia de Transito – Antena 1     

(texto escrito não fornecido aos inquiridos) 

 

Locutor  –  A coisa está feia lá fora (…) há para aqui um sem número de pontos  vermelhos no meu 

computador… 

Jornalista – É verdade, é verdade…ou não estivéssemos no início da semana… 

      Ora, vamos lá ver… 

 

Grandes dificuldades na Invicta: as obras na zona de Favaios continuam a condicionar 

a circulação em toda essa área. O trânsito está a ser organizado pelas autoridades. 

Na Via de Cintura Interna, no sentido Freixo-Arrábida, está um pesado avariado na 

via central. O trânsito processa-se com muita dificuldade a partir de Bom-joia. Há ainda 

resistência no Ameal.  

Na A4, um pesado avariado ocupa grande parte das duas vias, dificultando a 

circulação. 

Na A 29, sentido Espinho-Gaia, na sequência de um acidente ocorrido há cerca de 

uma hora, está cortada a via esquerda, até que a remoção dos dois veículos envolvidos esteja 

terminada. 

Em Lisboa há vários pontos críticos: 

Na Segunda Circular, mantém-se a situação de corte na via, no sentido Norte-Sul, 

devido ao capotamento de um pesado, espalhando muita areia na via, pelo que o trânsito se 

processa com lentidão. 

Na Ponte 25 de Abril, todos os acessos estão preenchidos. A fila no sentido Sul-Norte, 

está na Baixa de Corroios, devido à colisão de dois ligeiros na Zona do Pragal. 

A boa notícia é que foi resolvido o acidente ocorrido esta madrugada na marginal, 

mas o trânsito ainda está sujeito a demora. 

Acabei de receber a chamada de um ouvinte que nos deu conta de uma situação 

insólita no IC 2 – trata-se da presença na via de uma casota de cão que, obviamente pode ser 

perigosa para quem passa nesse local. 

Sr. Ouvinte, circule com precaução, não se esqueça que o piso escorregadio obriga a 

redobrados cuidados. 

Ligue-se a nós! Faça boa viagem! 
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Marque com um X a afirmação correcta: 

 

No Ameal, as autoridades ainda procuram convencer os manifestantes a 

saírem a via                    □ 

 
No Ameal a via está em más condições, provocando menos resistência 

nos pneus das viaturas       □ 

O trânsito ainda circula lentamente no Ameal    □ 

 
 
 
Na A 29, sentido Espinho-Gaia os mecânicos procuram pôr o motor 

 do veículo em funcionamento      □  

Ainda se trabalha, na A 29, para se tirar os veículos do local  □ 

 
Na A 29, ainda se tenta retirar os feridos que ficaram  

encarcerados nas viaturas       □ 

 
 
 
Na 2ª Circular, um veículo voltou-se sobre si próprio, espalhando 

areia na via         □ 

 
Na 2ª Circular, um veículo teve que ser coberto com um toldo porque 

estava a espalhar areia na via       □ 

 
Na 2ª circular, um pesado avariou a suspensão dianteira, espalhando  

areia na via         □ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

420 

 
 
 
 Na Marginal, esta madrugada, as autoridades resolveram o problema  

com os manifestantes        □ 

 
Na Marginal, as autoridades informaram que o acidente seria resolvido 

em breve         □ 

 
Já não há veículos acidentados na marginal, embora ainda se circule 

devagar         □ 

 
 

No Pragal registou-se o atropelamento de dois transeuntes   □ 

 
No Pragal, duas viaturas ligeiras colidiram, aumentando os 

problemas de trânsito        □ 

 
No Pragal, estão duas viaturas ligeiras estacionadas fora de 

mão, provocando atrasos no trânsito      □ 

 
 

Era segunda-feira e estava a chover      □ 

Era fim de semana e as pessoas procuravam as praias vizinhas   □ 

Apesar da chuva, as pessoas partiam para fim-de-semana   □  
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Explique o sentido das seguintes expressões: 
 
 

 “A fila, no sentido Norte-Sul, está na baixa de Corroios”. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  
 

“um ouvinte que nos deu conta de uma situação insólita no IC 2”. 
 
        
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


