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IV Encontro de Didática do Português
Os meios audiovisuais e a legendagem no ensino do Português

Vigo (Instituto Camões), 10 e 11 de novembro de 2012 (Parte I)
Santiago de Compostela (Faculdade de Filologia, USC), 12 de janeiro de 2013 (Parte II)

PROGRAMA

Parte 1

Casa de Arines / Praça Tenente Almeida /
36202 Vigo / Espanha

10 de novembro de 2012

9.00 – 9.30 – Recolha do material

9.30 – 10.00 – Apresentação e boas vindas
- Xoán Montero, Presidente da DPG / João
Ribeirete, Representante do Camões I.P.
na Galiza / Filipa Soares, Coordenação de
Ensino de Português em
Espanha/Embaixada de Portugal em
Espanha.

10.00 – 11.30 – “O vídeo no ensino do
Português Língua Estrangeira” – Felipe
Domínguez Presa (Universidade de Vigo)

11.30 – 12.00 – Pausa

12.00 – 13.30 – “Onde o cinema se
encontra com a literatura – a adaptação
fílmica de obras literárias como
instrumento pedagógico” - João Ribeirete
(Instituto Camões)

13.30 – 16.00 – Almoço

16.00 – 17.30 – “A audiodescrição como
recurso para o desenvolvimento de
competências de leitura e escrita” - Josélia
Neves (Instituto Politécnico de Leiria)

17.30 – 18.00 – Pausa

18.00 – 19.30 – “A Tradução no Ensino das
Línguas – a Aula de Português-Castelhano”
– Carlos Castilho Pais (Universidade Aberta)

20.00 – Jantar
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11 de novembro de 2012

9.00 – 10.30 – "Português para galego-
falantes: algumas considerações" – José
Luis Rodríguez (Universidade de Santiago
de Compostela)

10.30 – 11.00 – Pausa

11.00 – 12.30 – “Tradução pedagógica e
legendagem nas aulas de Português como
Língua Estrangeira: alguns problemas e
muitos desafios” – Fátima Silva (Faculdade
de Letras da Universidade do Porto)

12.30 – 13.00 – Encerramento – João
Ribeirete

Parte 2

Faculdade de Filologia / Universidade de Santiago de Compostela /Avda. Castelao, s/n.
Campus norte / 15782 Santiago de Compostela

12 de janeiro de 2013

10.30 – 13.30 – Workshop: “A legendagem: ferramenta para a aprendizagem de línguas
estrangeiras.” – Xoán Montero (Universidade de Vigo)

13.30 – 14.00 – Apresentação pelos autores (Ângelo Meraio e Carmen Saborido) do manual de
PLE – Bússola (Através Editora, 2012).

14.00 – 16.00 - Almoço

16.00 – 18.00 - Intercâmbio de experiências pedagógicas: “Troca-troca”.
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APRESENTAÇÃO SUMÁRIA DAS SESSÕES:

Parte 1

10/11/2012

 Felipe Domínguez Presa (Universidade de Vigo) “O vídeo no ensino do Português
Língua Estrangeira”: A palestra versará sobre diversos aspetos relacionados com materiais

audiovisuais no contexto de sala de aula de PLE na Galiza: funções do vídeo,
vantagens, desvantagens, tipologia, critérios de seleção e possíveis
atividades nas aulas. Também serão tratadas questões relacionadas com a
informática e a edição/manipulação/transformação do vídeo (10h-11h30).

 João Ribeirete (Instituto Camões) “Onde o cinema se encontra com a literatura – a
adaptação fílmica de obras literárias como instrumento pedagógico”: Longe de propor

qualquer hierarquia entre cinema e literatura, pretende-se abordar o género das adaptações
fílmicas de obras literárias como uma leitura crítica, que simultaneamente reescreve e atualiza
um determinado livro. Estes objetos “híbridos” (Robert Stam, 2004) apresentam-se a meio
caminho entre as duas artes e falam, por isso, de Cinema e de Literatura em simultâneo. Uma
vez que uma adaptação fílmica é também a cristalização de um diálogo transtemporal entre
dois autores (um escritor e um realizador), o que nela resulta em conflito poderá também
servir para dar da Cultura e da História uma imagem instável, “em movimento”. Serão
discutidos em pormenor os filmes El Crimen del Padre Amaro (Carlos Carrera, 2002), uma
adaptação mexicana do romance homónimo de Eça de Queirós, e Uma Abelha na Chuva, a
adaptação que Fernando Lopes fez do romance de Carlos de Oliveira em 1972, quase 20 anos
depois do livro e já nas vésperas da revolução dos cravos (12h-13h30).

 Josélia Neves (Instituto Politécnico de Leiria) - “A audiodescrição como recurso para o
desenvolvimento de competências de leitura e escrita”: A audiodescrição pode ser

utilizada enquanto ferramenta didática se forem exploradas, em sala de aula, as várias tarefas
que esta modalidade de tradução exige: leitura e interpretação do texto multimodal,
identificação dos elementos com relevância, síntese e transposição/adaptação do texto escrito
ao texto para ser vocalizado. Nesta comunicação apresentar-se-á estratégias para a utilização
da audiodescrição na aula de língua portuguesa nos vários níveis de ensino (16h-17h30).

 Carlos Castilho Pais (Universidade Aberta) - “A Tradução no Ensino das Línguas – a
Aula de Português-Castelhano”: Após a problematização inicial do título escolhido, que

inclui a reflexão sobre o que se entende pelo binómio – Tradução e Ensino das Línguas –,
abordar-se-á o tema da tradução enquanto recurso no ensino da língua portuguesa; serão
referidos os objetivos e a finalidade que devem enformar a introdução deste recurso didático
na aula de português-castelhano. Será apresentado como proposta um conjunto de exemplos
retirados da prática da tradução de produtos audiovisuais (legendagem) e da prática da
tradução literária. A proposta incluirá para cada exemplo apresentado um esboço de uma
possível exploração didáctica, que indicará, de resto, as razões da escolha do exemplo e a sua
introdução no conjunto da proposta (18h-19h30).
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11/11/2012

 José Luis Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela) - "Português para
galego-falantes: algumas considerações": A partir da dos três factores básicos, inerentes a

toda a dinâmica do ensino-aprendizagem (docentes, materiais e discentes), faz-se uma reflexão
sobre as particularidades que envolve o contexto galego, em princípio muito favorável para o
ensino do português, mas com algumas peculiaridades que convém saber enfrentar. Especial
atenção à tipologia dos discentes, que condiciona a escolha dos materiais y das metodologias a
aplicar, para superar as áreas mais conflituosas na aprendizagem de português por parte de
galego-falantes e, ao mesmo tempo, conseguir o máximo grau de motivação por parte dos
aprendentes (9h-10.30).

 Fátima Silva (Faculdade de Letras da Universidade do Porto) - “Tradução pedagógica
e legendagem nas aulas de Português como Língua Estrangeira: alguns problemas e
muitos desafios”: Esta comunicação, que toma como ponto de referência a especificidade do

ensino-aprendizagem do português para falantes de galego e espanhol, discute o papel dos
meios audiovisuais na sala de aula, equacionando a sua produtividade em função de um duplo
ponto de vista: sociocultural e linguístico-discursivo. Nesse âmbito, procede-se a uma análise
baseada em duas etapas interligadas: por um lado, o tratamento das questões socioculturais e
a abordagem multimodal desses materiais; por outro, a análise e sistematização dos elementos
linguísticos e discursivos que atualizam. Neste contexto, a tradução pedagógica e a legendagem
assumem-se como uma ferramenta útil no domínio linguístico-discursivo, mas constituem
simultaneamente uma opção que enfrenta múltiplas dificuldades. Entre elas, será fundamental
considerar a especificidade do próprio ato discursivo que implicam, bem como as questões que
se colocam do ponto de vista linguístico ao exercício desse ato discursivo. Assim, é fundamental
refletir sobre o papel da tradução e da legendagem na aula de PLE, em geral, e no tratamento
de materiais audiovisuais em particular, o que de um ponto de vista linguístico, aquele sobre
que incide em especial este trabalho, levanta questões como: i) traduzir e legendar ou não o
fazer; o que traduzir ou legendar quando a decisão é fazê-lo; ii) como gerir essas possibilidades
em níveis de proficiência diferentes; iii) definir a frequência e os aspetos a considerar numa
abordagem contrastiva eficaz para a aquisição do português. Estes aspetos funcionarão como
pistas para a discussão mais generalizada de como desenvolver a competência comunicativa
dos aprendentes através do recurso a meios audiovisuais (11h-12h30).

Parte 2

12/1/2013

 Xoán Montero (Universidade de Vigo) - Workshop: “A legendagem: ferramenta para a
aprendizagem de línguas estrangeiras.”:
Conteúdos do workshop:
- Leitura e criação de legendas
- O audiovisual na sala de aula
- Tipologia das legendas
- Estudante como recetor de legendas
- Da teoria à prática: o simulador de legendas (10h30 – 13h30)
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