
Medsensorveiledning, POR1104, høst 2019
Den kommer først på portugisisk, og så på norsk.

Sobre a cadeira POR1104

Esta cadeira, que pressupõe as cadeiras POR1101 e POR1102 de gramática básica, foi concebida para
aumentar o conhecimento dos alunos em três direções: o uso da língua na prática (com a apresentação
de  três  assuntos  chave:  a  justiça,  a  saúde  e  o  turismo),  a  tradução  de  e  para  norueguês,  e  (os
fundamentos d)a análise literária, assim como alguma história da literatura em Portugal, no Brasil e na
África de expressão portuguesa.

Por isso o exame tem três partes para avaliar cada um destes temas. Mais especificamente em relação
ao exame de 2019, este contém:

1)  um conjunto de perguntas  sobre análise  literária,  relativos  aos  sete  contos  analisados durante o
semestre (um dos quais objeto do trabalho de qualificação)

2) a redação de uma carta formal em português (um dos temas da cadeira),

3) a criação de um texto em português com base num texto informativo norueguês, com a possibilidade
de comentar as decisões feitas na tradução.

A  primeira parte tem cinco perguntas, cada qual correspondendo a 2 valores. A segunda parte vale 6
valores, e a terceira 10. Os alunos têm acesso a todos os meios de auxílio que quiserem, inclusive a
consulta na internete.

No que se segue, esclarecemos o que esperamos de cada pergunta, embora seja importante referir que
muitas delas podem ter mais de uma resposta.

Parte A.
1) espera-se uma boa explicação do que se entende por personagem redonda.
Exemplos de personagens redondas nos contos analisados:

 a Mamã em “Boas-vindas, Mamã”, que nos surpreende com a vontade de aprender a ler e com a
consciencialização político-social que começa a adquirir

 o narrador de “A mulher afogada”, pelas sua densidade psicológica
 o narrador de “Curriculum Vitae”, por demonstrar pensamentos e sentimentos que destoam da

sua ação

2) Explicar a distinção entre tempo real e tempo psicológico.
Exemplos possíveis de tempo psicológico

 A infância/adolescência como tempo da plenitude em “Rosas vermelhas”.
 A “eternidade” do momento do roubo da rosa em “Cem anos de perdão”.

3) Qualquer resumo deverá conter as seguintes unidades dramáticas:
 A decisão de mandarem a Mocinha para Petrópolis
 A rejeição da Mocinha pelos habitantes da nova casa
 O passeio da Mocinha, e a sua morte

4) O narrador em “Curriculum Vitae” é autodiegético:  na primeira pessoa e personagem principal. (Os



alunos devem ilustrar com trechos.)
O narrador  em “O fato  azul-escuro”,  por  outro  lado,  é  heterodiegético:  na  terceira  pessoa  e  sem
qualquer participação na história narrada. (Os alunos devem ilustrar com trechos.)

5) Esta pergunta testa a capacidade dos alunos exprimirem opiniões em português (sobre um assunto
literário). Possíveis pontos de contacto entre os dois textos:
- referem-se a relações imperfeitas entre um homem e uma mulher
- têm um mal-entendido como assunto
- em ambas há uma diferença entre o que o homem pensa, e o que diz à mulher
Diferenças:
- Em “O fato azul-escuro” a narrativa é contada do ponto de vista da mulher, no “Curriculum Vitae” do
homem
- Em “Curriculum Vitae” o desenlace é apenas psicológico e provavelmente não mudará o status quo da
relação concreta, enquanto que em “O fato azul-escuro” o desenlace é dramático e irreversível
- “O fato azul-escuro” tem como um dos objetivos e resultados criticar uma situação social concreta e
específica, enquanto isso não parece fazer parte dos objetivos do conto “Curriculum Vitae”.

Parte B.
Aqui espera-se que os alunos saibam escrever uma carta sem erros, bem estruturada, com as formas de
tratamento e despedidas apropriadas à situação específica. Implica também alguma imaginação de o
que dizer e como dizer, visto que a tarefa é bastante aberta. Os alunos também precisam de escolher a
terminologia certa  para se  exprimirem de forma adequada.  Finalmente,  pode ser  necessário algum
conhecimento de convenções e diferenças culturais  para levar a bom termo a ação, assim como a
compreensão dos sistemas universitários em questão.

Parte C.
Aqui não faz sentido apresentar “a” tradução certa, ou melhor, a versão certa, visto que não existe uma
tradução  certa  e  os  alunos  têm grande  liberdade  na  escolha  do  texto  final.  Podemos  de  qualquer
maneira indicar que deverão ser tomados em conta na avaliação:
a) a fluência do português
b) e a capacidade de criar um texto apelativo para o contexto em questão
c) a capacidade de recriação e de corte ou adição de texto que seja capaz de funcionar para um público
lusófono.
d) a capacidade de identificar os maiores problemas e de refletir  sobre as escolhas tomadas.  (Esta
última parte vale 2 valores. De experiência sabemos que a reflexão sobre o próprio trabalho é o que
custa mais aos alunos, e por isso esta alínea vale tão pouco. Consideramos que qualquer comentário
razoável permite obter a pontuação máxima.)

NORSK

Om emnet POR1104

Dette emnet, som bygger på emnene POR1101 og POR1102 med grunnleggende grammatikk, ble lagd
for  å  øke  studentenes  kjennskap  på  tre  områder:  praktisk  bruk  av  språket  (med  hensyn  til  tre
nøkkelområder:  rettsvesenet,  helsevesenet  og  reiseliv),  oversettelse  fra  og  til  norsk  og  (en
grunnleggende)  litterær  analyse,  sammen  med  litteraturhistorien  i  Portugal,  Brasil  og
portugisiskspråklig Afrika.



Derfor består eksamen av tre deler for å vurdere hvert av disse temaene. Når det gjelder eksamen i
2019 spesielt, så omfatter den

1) spørsmål om litterær analyse, som gjelder de sju fortellingene som har blitt analysert i  løpet av
semesteret. (En av dem var gjenstand for kvalifikasjonsarbeidet.)

2) skrive et formelt brev på portugisisk (ett av temaene til emnet)

3) skrive en tekst på portugisisk på grunnlag av en tekst på norsk - med mulighet for å kommentere
hvorfor en ha oversatt som en gjorde.

Første del omfatter fem spørsmål, som svarer til 2 poeng hver. Annen del utgjør 6 poeng, og den tredje
ti. Studentene har tilgang til alle de hjelpemidlene de måtte ønske, også oppslag på Internett.

I det følgende skal vi gjøre klart hva vi venter oss som svar på hvert spørsmål, enda det er viktig å få
med at mange spørsmål kan ha flere enn ett svar.

Del A.

1) Vi venter en god forklaring om hva er en flerdimensjonal karakter.

Eksempler på flerdimensjonale karakterer i de fortellingene som har blitt analysert:

- Moren i "Boas-vindas, Mamã", som overrasker oss med sitt ønske om å lære å lese og med sin
politisk-sosiale oppvåkning

- Fortelleren i “A mulher afogada”, på grunn av sin psykologiske intensitet

- Fortelleren i “Curriculum Vitae”, som uttrykker følelser som er uforenlig med det han gjør fra et
ytre perspektiv

2) Forklare forskjellen mellom virkelig tid og psykologisk tid.

Mulige eksempler på psykologisk tid:

Barndommen/ungdomstida som den tida da alt var godt, i "Rosas vermelhas".

"Evigheten" i øyeblikket da rosa ble stjålet i "Cem anos de perdão".

3) Ethvert sammendrag bør omfatte disse dramatiske hendelsene:

Avgjørelsen om at de skulle sende Mocinha til Petrópolis

Hvor dårlig de som bodde i det nye huset, tok imot Mocinha

Mocinhas tur og hennes død

4) Den som forteller i "Curriculum Vitae", er jeg-personen, i første-person, som også er hovedpersonen.
(Studentene må illustrere det de skriver med sitater fra teksten.)

På den annen side, er den som forteller i "O fato azul-escuro", ikke jeg-personen. Han forteller i tredje
person uten å ta del i historien som blir fortalt. (Studentene må illustrere det de skriver med sitater fra
teksten.)

5) Dette spørsmålet er for å se om studentene kan uttrykke seg på portugisisk om et litterært emne.
Mulige berøringspunkter mellom de to tekstene:

- de viser til mangelfulle forhold mellom en mann og en kvinne

- de dreier seg om en misforståelse

- i begge fins det en forskjell mellom det mannen tenker, og det han sier til kvinnen



Ulikheter:

- I “O fato azul” blir fortellingen gjengitt fra kvinnens synspunkt, i “Curriculum Vitae” fra mannens

- I “Curriculum Vitae” leder ikke handlingen fram mot konkrete endringer i forholdet sett utenfra, den
får  bare  psykologiske  følger,  mens  handlingen  i  “O  fato  azul-escuro"  ender  dramatisk,  og  får
ugjenkallelige følger

- Ett av formålene med “O fato azul-escuro” er å kritisere en konkret og enkeltstående sosial situasjon,
mens dette ikke ser ut til å være formålet med fortellingen “Curriculum Vitae”.

Del B.

Her venter vi at studentene kan skrive et brev uten feil,  godt oppbygd med riktige tiltaleformer og
avslutninger for den situasjonen det gjelder. Det krever også en viss oppfinnsomhet når det gjelder hva
en skal skrive, og hvordan, siden oppgaven er ganske åpen. Studentene må velge riktig terminologi for
å uttrykke seg på dekkende vis. Dessuten kan det være nødvendig å kjenne litt til konvensjoner og
kulturelle  forskjeller  for  å  lykkes  med oppgaven i  tillegg til  å  forstå  de  universitetssystemene det
gjelder.

Del C.

Her gir det ingen mening å komme med "en - " eller "den riktige oversettelsen", ettersom det ikke fins
noen riktig oversettelse, og studentene har stor frihet til å velge sluttekstens form og innhold. Likevel
må disse forholdene telle ved bedømmelsen:

a) hvor flytende portugisisken er

b) evnen til å skrive en tekst som fenger i den sammenhengen det er snakk om

c) evnen til å gjenskape teksten, til å sløyfe deler av den opprinnelige teksten eller legge til mer tekst,
slik at resultatet virker tilforlatelig for lesere med portugisisk som morsmål

d) evnen til å oppdage de største vanskelighetene og til å reflektere over de valgene som en har tatt.
(Denne siste delen er verd 2 poeng. Av erfaring vet vi at det som er vanskeligst for studentene, er å
forholde seg til sitt eget arbeid. Derfor er denne avdelingen verd så lite. Vi mener at enhver fornuftig
merknad er tilstrekkelig til å oppnå flest mulig poeng.)


