
�

�

� � �� � �� � 	
� � � � ��� � � � � � 	 � 	 �


 � ���� � � � � � � � � � �� � �� �

�� � � �� 	 �  ! �  ! "  �

 

DOSSIER PEDAGÓGICO 
 

Experiência interdisciplinar: o Português e a Contabilidade  
 

ESGHT, Universidade do Algarve 
Filipa Perdigão • Cristina Gonçalves 

fperdig@ualg.pt • cjesus@ualg.pt 
 

 

 

Introdução 
 

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET)1 correspondem a uma 

formação pós-secundário e de nível não superior, que conferem uma qualificação 

profissional. Estes cursos visam suprir as necessidades verificadas, no tecido 

empresarial, ao nível de quadros intermédios. Neste sentido, surgem como uma 

alternativa válida para a profissionalização de técnicos especializados. Tal 

objectivo é assegurado por um plano curricular que integra três vertentes de 

formação: formação geral e científica, formação tecnológica e formação em 

contexto de trabalho.  

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT), da 

Universidade do Algarve, implementou diversos CET com o objectivo de 

prestação de serviços à comunidade. De entre os CET oferecidos consta o de 

técnico de contabilidade. Este CET tem como propósito, em consonância com o 

objectivo que preside a estes cursos, formar técnicos intermédios na área 

contabilística. Assim, este texto apresenta os resultados de uma experiência 

pedagógica-didáctica interdisciplinar conduzida no âmbito das disciplinas de 

contabilidade financeira (disciplina de formação tecnológica) e português 

                                                 
1 Enquadrados pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de Maio.  
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(disciplina de formação geral) com os formandos do CET em técnico de 

contabilidade do ano lectivo de 2008/2009.2 

A presente experiência assume a natureza de work-in-progress e serve para 

exemplificar uma parceria interdisciplinar que surgiu de forma espontânea, 

alicerçada na sensibilidade pedagógica das docentes. Não é nosso intuito 

apresentar um trabalho de natureza científica. 

 

 

Enquadramento 

 

Atendendo, como foi referido, a que o curso deve apresentar componentes de 

formação geral e tecnológica e pretende formar técnicos intermédios na área 

contabilística, o grupo de formação inicial (20 alunos) apresentava naturalmente 

uma maior predisposição para as componentes formativas mais técnicas, em 

particular as directamente relacionadas com a contabilidade. Dos vinte 

formandos, cinco tinham frequentado a disciplina de língua portuguesa até 2000, 

oito tinham-na frequentado entre 2000 e 2006 e os restantes sete tinham 

frequentado a disciplina no ano lectivo anterior (2007/2008). Muitos dos 

formandos tinham frequentado a disciplina na modalidade de curso profissional 

ou ensino recorrente.  

A estratégia pedagógica/didáctica desenhada pelas docentes de português e 

contabilidade financeira emerge neste contexto.  

 

 

Metodologia 

 

A docente de português propôs aos formandos a análise de um texto relativo  

                                                 
2 Queremos agradecer aos seguintes formandos do CET 2008/2009 pelas suas contribuições no 
desenvolvimento deste projecto: Ana Quintas, Ana Paula Rebelo, André Sacramento, Ângela 
Caiado, Ângelo Ançã, Helena Fernandes, Hugo Rodrigues, Mara Gonçalves, Mariana Martins, 
Nídia da Silva, Patrícia Vitorino, Sandra Gonçalves, Sara Gonçalves, Gisela Águas e Daniela 
Lima. 
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à área de especialização. Tendo a proposta sido bem acolhida solicitou à docente 

de contabilidade financeira que seleccionasse um texto nessa área. A escolha 

recaiu no documento Estrutura Conceptual para a Apresentação e Preparação 

das Demonstrações Financeiras3 uma vez que os conceitos constantes deste 

documento estavam a ser apresentados na disciplina de contabilidade financeira 

nesse momento. 

O trabalho de análise do documento foi desenvolvido em duas fases. Na 

primeira dividimos o texto em partes (em função dos títulos e subtítulos) e 

atribuímos cada parte a grupos de 3-4 pessoas. Cada grupo interpretava-a do 

ponto de vista do conteúdo técnico e linguístico, listava os termos técnicos que 

desconhecia ou que podiam suscitar ambiguidades interpretativas (ver Tabela 1) 

e procedia à elaboração de sínteses. Esta fase foi concluída com a apresentação 

oral das sínteses na aula e debate sobre definição dos termos/conceitos listados. 

Um aspecto fundamental que se procurou clarificar durante o debate foram as 

diferenças nas definições dos conceitos utilizados em sentido comum e em 

sentido técnico.  

 

Tabela 1: Lista de termos 

 

Cobrabilidade 
Curadoria 
Deperecimento de activos 
Exfluxo 
Goodwill 
Inconclusividade 

Incorrência de passivo 
Influxo 
Lucratividade 
Mensuração 
População de dívidas 
 

Preditivo 
Predizer 
Rédito 
Reexpressão 
Tempestividade 

 

A segunda parte, desenvolvida como trabalho de casa, foi dedicada a 

trabalho de pesquisa tendo como fontes enciclopédias, dicionários portugueses e 

ingleses de língua geral e técnicos e glossários. O objectivo consistiu em produzir 

                                                 

3 IASB-International Accounting Standards Board (2001). Estrutura Conceptual para a Apresentação e 
Preparação das Demonstrações Financeira. In Comissão de Normalização Contabilística Disponível on-
line: <http://www.cnc.min-financas.pt/Documento/Comentários_Sobre_Reg_1606_pt.pdf>. Consultado 
Abril 2009, 30pp. 
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para cada termo listado a definição mais adequada em termos de língua geral e a 

definição técnica aplicada ao contexto do documento base. 

 

 

Discussão dos resultados 
 

Tabela 2: Exemplos de pesquisa para os termos rédito e tempestividade (definições em 
construção*) 

 

Termo Definição comum Definição no contexto 
“Estrutura Conceptual” 

Fonte 

Rédito n. m. 1 ato de voltar; volta; 2 
lucro; interesse; rendimento; 3 
ECONOMIA juro; produto (Do 
lat. redditu-, «restituído», part. 
Pass. de rederre, «restituir»); s. 
.m. (do lat. redditu) Acto de 
voltar; volta; Juro: os réditos das 
acções de companhias e de papéis 
do Estado.  
Obs: Não confundir com redito. 

Obs: Procurei em todos os 
dicionários de Gestão 
Financeira disponíveis na 
biblioteca da ESGHT, mas, 
a palavra rédito não existe 
em nenhum deles. Ponto 
74: “A definição de 
rendimentos engloba quer 
réditos quer ganhos. Os 
réditos provêm do decurso 
das actividades ordinárias 
de uma empresa sendo 
referidos por uma 
variedade de nomes 
diferentes incluindo 
vendas, honorários, juros, 
dividendos, royalties e 
rendas.”  
 

Dicionário da Língua 
Portuguesa (2009). 
Acordo ortográfico. 
Porto Editora.  
 
Grande Dicionário da 
Língua Portuguesa 
(1981). José Pedro 
Camacho. Sociedade 
de Língua Portuguesa. 
Vol. X Q-S. Amigos do 
Livro Editores.  
 
Dicionário Ilustrado 
Verbo da Língua 
Portuguesa (1988). 
Vol. IV Q-Z, Lisboa: 
Editorial Verbo. 

Tempestividade Obs: A palavra tempestividade 
não aparece nos dicionários 
comuns. 
Tempestivo: adj. que sucede no 
tempo próprio; oportuno. 
 

No contexto em que está 
inserido na Estrutura 
Conceptual, no parágrafo 
15, o termo 
tempestividade, pode 
considerar-se como 
“dentro do prazo”.  

Dicionário Língua 
Portuguesa (2008), 
Porto Editora 
 

 
* Estas definições foram construídas pelos formandos e reflectem apenas a sua interpretação. 

 

 

Na elaboração de sínteses, os formandos aperceberam-se da dificuldade da 

redacção deste género de texto uma vez que o documento técnico seleccionado 

caracterizava-se, à partida, pela sua forma muito sintética. A identificação desta 

dificuldade permitiu a apresentação dos conceitos de tipo de texto (género),  

nomeadamente, distinções entre texto literário e texto técnico/científico, estilo de 
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linguagem, utilização de predicação e modalização em função dos objectivos do 

texto, entre outros aspectos. 

Durante a definição dos conceitos (ver Tabela 2, acima) desenvolveram-se 

competências meta-discursivas e metalinguísticas, pois os formandos reflectiram 

sobre as noções de uso comum vs. uso técnico, contexto e co-texto. Nesta fase do 

projecto, a pesquisa progrediu através da consulta de vários dicionários e 

enciclopédias. O objectivo foi desenvolver por um lado a capacidade de reflexão 

crítica sobre o uso de terminologia específica em contexto e, por outro, a 

capacidade de compreensão e de manuseamento deste tipo de obras de referência. 

Por fim, também se procurou a concisão (através da selecção criteriosa de 

exemplos a partir das fontes) e precisão na utilização das fontes e nas referências 

bibliográficas das obras consultadas.  

 

 

Síntese de resultados e considerações finais 

 

Procurámos desenvolver estratégias pedagógicas que cruzassem 

competências de duas áreas de saber que, à partida, poderiam parecer 

relativamente difíceis de justapor. No âmbito da disciplina de contabilidade 

consideramos que os impactos se fizeram sentir a dois níveis: 

1.º nível, com impacto a curto prazo, permitiu uma melhor interiorização dos 

conceitos contabilísticos; 

2.º nível, com impacto a prazo, permitiu, por um lado, o entendimento da 

importância do domínio da língua portuguesa para a disciplina e para o exercício 

da actividade profissional e, por outro, melhorar  as competência da compreensão 

de textos. 

No âmbito do desenvolvimento das competências de língua materna, 

consideramos que os formandos: 

- Desenvolveram competências metadiscursivas e metalinguísticas, ou seja, 

aprenderam a “reflectir sobre a língua” em contexto; 
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- Desenvolveram competências ao nível da formação de palavras, conceitos de 

evolução da língua em função de novos contextos de referência, e ainda algumas 

noções sobre a adaptação linguística de textos escritos originalmente noutra 

língua (como era o caso de Estrutura Conceptual, originalmente elaborado em 

inglês); 

-  Desenvolveram competências de síntese e reflectiram sobre as diferenças entre 

tipos de texto, géneros e adequação da linguagem ao tipo de escrita 

(nomeadamente texto técnico, científico, académico); 

- Desenvolveram competências de consulta e pesquisa de obras de referência de 

língua materna. 

 

 

Desenvolvimentos futuros 

 

Como afirmámos na introdução, este projecto é um work-in- progress que será 

retomado nos próximos anos lectivos com o objectivo de aferir, através de 

inquérito aos formandos, a necessidade do domínio da língua portuguesa no 

contexto específico da contabilidade. O objectivo final será a construção de uma 

metodologia pedagógico-didáctica que sirva para o ensino de documentos 

contabilísticos, potenciando assim as competências técnicas dos futuros 

profissionais desta área disciplinar.  

 

 

Filipa Perdigão é Professora adjunta da ESGHT/UAlg onde lecciona desde 1993. Tem 
ministrado diversas disciplinas na área das Línguas. Participou na elaboração e redacção de 
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sobre regras de utilização da língua portuguesa publicados na Dos Algarves. Tem um mestrado 
em Cultura Norte-Americana e encontra-se a terminar a sua tese de doutoramento na área da 
Linguística Aplicada na Universidade de Lancaster.  
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