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Este trabalho foi redigido em conformidade com as normas do Acordo Ortográfico de 

1945. Não segue, por isso, o Acordo Ortográfico de 1990, o novo Acordo Ortográfico (AO), 

que foi ordenado aplicar, em Portugal, na sequência da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 8/2011 (RCM), a quase toda a Administração Pública, às publicações no Diário 

da República (findos 4 anos e 9 meses após a RCM) e ao sistema de ensino (público, 

privado e cooperativo).  

O AO visou uma uniformização da escrita nos países de Língua Oficial Portuguesa e 

constituiu-se como documento oficial, mas tornou-se substantiva e legalmente de aceitação 

difícil. Os diferentes signatários tardaram na sua ratificação e, no presente, Angola ainda 

não o assinou, em muitos outros países foi esquecido e em Portugal, quando a Academia 

defende a emergência do seu aperfeiçoamento, coexistem duas grafias, duas normas 

ortográficas, a de base etimológica (1945) e a de base fonética (1990).  

Neste contexto, eu, Joana Raquel Silva Soares de Carvalho Marques, que apenas 

adopto o AO1990 em contexto profissional, decidi, em absoluta consciência, redigir este 

trabalho académico, em Espanha, na Universidad de Extremadura, conformemente o antigo 

acordo ortográfico.  
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Resumo 

Tendo como foco os ensinantes de Português Língua Não Materna (PLNM), uma área 

científica que congrega múltiplas especificidades, designadamente ao nível da Didáctica, 

este estudo propôs-se a averiguar, por um lado, se no decorrer da formação (inicial e 

contínua) se dota os professores de competências ao nível da elaboração de materiais 

didácticos que melhor se coadunem às necessidades dos aprendentes e aos contextos de 

ensino, e se capacita estes sujeitos para a utilização da tecnologia numa perspectiva 

pedagógica. Por outro lado, visou-se perceber os motivos que justificam a utilização e a não 

utilização da tecnologia no ensino do PLNM, e, se, por último, quando a ela (tecnologia) 

recorrem, diferentes abordagens de ensino, como é o caso da abordagem Ensino de 

Línguas Baseado em Tarefas (ELBT), são adoptadas.  

Para o efeito, foi levada a cabo uma investigação mista, que implicou ambos métodos 

quantitativo e qualitativo, a fim de averiguar se existe alguma relação, no ensino do PLNM – 

o PLNM contempla Português Língua Segunda (PLS), Português Língua Estrangeira (PLE) 

e Português Língua de Herança (PLH) -, entre a utilização da tecnologia e a adopção de 

diferentes métodos de língua e estratégias de ensino, bem como na elaboração de tarefas 

holísticas. A amostra deste estudo veio a ser constituída por um total de 101 professores de 

PLNM, no estudo quantitativo; e de 20 professores no estudo qualitativo, provenientes da 

amostra do estudo quantitativo, com experiência docente em contexto endo e exolíngue. Os 

resultados revelaram que estes professores não recorrem à tecnologia de forma a envolver 

os aprendentes numa aprendizagem mais activa e em tarefas de teor holístico, como 

propõe o ELBT, nem tão-pouco para implementar diferentes abordagens ou até mesmo 

estratégias de ensino. Por tudo isto, pôde-se concluir que não tem havido uma preparação 

prévia, quer na formação inicial quer na formação contínua, para recorrer à tecnologia numa 

óptica pedagógica, a fim de dar resposta à parafernália de especificidades que o ensino do 

PLNM reúne, para além de se descurar, no desempenho docente, o recurso a diferentes 

abordagens de ensino, como é o caso do ELBT. 
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Abstract 

Focusing on the teachers of Portuguese as a Non-Native Language (PNNL), a scientific area 

that congregates multiple specificities, namely at the didactic level, this study intends to 

investigate, on one hand, if during the training (initial and continuous) teachers are provided 

with elaboration of didactic material skills that better match the learners’ needs and teaching 

contexts, and, if they are trained to use technology in a pedagogical perspective. On the 

other hand, the aim was to understand why technology is used and not used in PNNL 

teaching, and if, ultimately, when it is used, different teaching approaches are adopted, such 

as Task Based Language Teaching (TBLT).  

For this purpose, a mixed research was carried out which involved both quantitative and 

qualitative methods, in order to find out if there is any relationship in the teaching of PNNL - 

PNNL contemplates Portuguese as a Second Language (PSL), Portuguese as a Foreign 

Language (PFL) and Portuguese as a Heritage Language (PHL) -, among the use of 

technology and the adoption of different language methods and teaching strategies, as well 

as in the elaboration of holistic tasks. The sample of this study consisted of a total of 101 

PNNL teachers in the quantitative study; and 20 teachers in the qualitative study, from the 

sample of the quantitative study with teaching experience in endo and exolingual context. 

The results revealed that these teachers do not use technology to engage learners in more 

active learning and holistic tasks, as proposed by TBLT, nor to implement different teaching 

approaches or even strategies. For all these reasons, it could be concluded that there has 

been no prior preparation, either in initial or continuous training, to use technology in a 

pedagogical perspective in order to respond to the paraphernalia of specificities that PNNL 

teaching brings together, therefore neglecting, in the teaching performance, the use of 

different teaching approaches such as TBLT. 

Key words: Foreign language teacher training; language teaching methods, digital skills, 

digital educational resources 
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摘要 

面向非母语学习者的葡萄牙语教学这一科学领域融合了多种特异性。本文研究对象即为

教授葡语为非母语学习者的葡萄牙语教师。在教学层面，本文首先提出的问题是培训（含初步

培训和持续培训）是否赋予教师能力以编写更加适合学习者需求和教学情境的教学材料，以及

培训是否能够赋予教师在教学中运用技术手段的能力。此外，本文还寻求面向非母语学习者教

授葡萄牙语的教师在实际教学中是否运用技术手段的相关原因。最后，本文聚焦于教师在运用

技术的情况下是否采取多种教学方法，如任务教学法。 

为此，本文采用结合量化研究方法和质性研究方法的混合研究方法，探求运用科技以及

采用不同的教学方法和策略（包括整体论指导的任务设计）在面向非母语学习者葡萄牙语教学

中存在怎样的关系——包含葡萄牙语作为第二语言教学、葡萄牙语作为外语教学以及葡萄牙语

作为传承语言教学的几种教学情境。本文量化部分的研究样本总共为 101 位面向非母语学习

者教授葡萄牙语的教师。质性部分的研究对象是从量化样本中选取的 20 位分别具有第二语言

和外语教学经验的教师。研究结果表明，这些教师没有采用技术遵循任务教学法所倡导的，使

学习者更加积极地参与学习以及整体任务活动中，甚至没有采用多种教学法和教学策略。基于

此，本文达到的结论是，不论是初步培训还是持续培训中，都没有为解决面向非母语学习者葡

萄牙语教学中繁杂多样的问题而将技术手段运用于实际教学的事先准备。此外，实际教学中教

师仍然忽略不同教学方法的采用，比如任务教学法。 

关键词: 外语教师培训；外语教学法；数字化技能；数字化教育资源 
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Resumen ampliado 

El estudio que se presenta está relacionado con la enseñanza del Portugués Lengua 

No Materna (PLNM), específico en el contexto portugués, que se desarrolló a partir de una 

necesidad de carácter social, cultural y político (geoestratégico) (A Pinto, 2007). El PLNM es 

un concepto amplio que conlleva diferentes tipos de adquisición de aprendizaje y de 

dominio de lengua. En el PLNM se incluyen el Portugués Lengua de Herencia (PLH) (M. 

Barbosa & Flores, 2011; Costa, et al., 2014; Flores, 2013; Flores & Melo-Pfeifer, 2014), 

Portugués Lengua Segunda (PLS) (Ançã, 1999; Grosso, s.d., 1999; J. Ferreira, 2014; Leiria, 

1999) y Portugués Lengua Extranjera (PLE) (P. Osório & Meyer, 2008). 

El PLNM (PLE/PLS/PLH) esta caracterizado por tener una didáctica específica (J.  

Carvalho, 2013); la Didáctica Específica del PLNM, revestida de peculiaridades originales, 

presenta una enorme diversidad y heterogeneidad, concerniente a los contextos en la que 

la enseñanza puede ocurrir. Simultáneamente, el multiculturalismo y el plurilingüismo 

implican la adopción de enfoques de enseñanza específicos, distanciados de las prácticas 

pedagógicas tradicionales. 

Los profesores de PLNM (PLE/PLS/PLH) no son, a grosso modo, formados en el 

área, pero el amateurismo, el abanico de buenas intenciones, la idea de que cualquiera 

puede enseñar su lengua, que por cierto orienta generaciones sucesivas de lectores 

(Esteves & Cintra, 1998) y de profesores, es incompatible con las exigencias de la 

enseñanza moderna. Uno de los problemas resultantes de la enseñanza del PLNM 

(PLE/PLS/PLH) se relaciona con la escasez de material pedagógico (A. Tavares, 2008; 

Castro, 2015; Leffa, 2009) y de material para fines específicos, para no hablar de la 

manifiesta falta de formación (J.Carvalho, 2013; Esteves & Cintra, 1998; Grosso, 1993; 

Leiria, 2001, 2010), o incluso, como refirieron Madeira, et al. (2014), de la enorme falta de 

colaboración entre los profesores.  

Los materiales para el aprendizaje de una lengua, definidos por Tomlinson (2012) 

como “anything that can be used to facilitate the learning of a language, including 
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coursebooks, videos, graded readers, flash cards, games, websites, and mobile phone 

interactions, though, inevitably, much of the literature focuses on printed materials” 

(Tomlinson, 2012, p. 144), podrán ser producidos en cantidad y en calidad si se apuesta en 

la formación (Dias, 2008; Grosso 1993; Leffa, 2001), la cual deberá promover el trabajo 

colaborativo, distante de los paradigmas behavioristas, y motivar una osmosis de 

experiencias, de buenas prácticas (Colling et al., 2016; Formosinho, 2009), fructíferas o no, 

pues, al final, los contextos de enseñanza del PLNM (PLE/PLS/PLH) son caracterizados por 

ser inconstantes y hasta por tener un público heterogéneo (e.g., multiculturalidad; 

plurilingüismo; aprendientes con edades dispares; aprendientes con objetivos de 

aprendizaje divergentes).  

En la enseñanza del PLNM (PLE/PLS/PLH) se recurre, por norma, al Enfoque 

Comunicativo (A. Pinto, 2007), que, como mencionó Castro (2017) es constituido por dos 

versiones: una fuerte y una débil o moderada, teniendo esta última subyacente la idea de 

que es posible identificar y enseñar separadamente diferentes componentes de 

competencia comunicativa, promoviendo el uso automático de nuevos ítems lingüísticos 

mediante una práctica controlada y recurriendo, típicamente, a procedimientos 

metodológicos de presentación, práctica y producción (Castro, 2017). La experiencia de 

docencia parece repercutirse en la concepción de los materiales, evaluada por los métodos 

publicados en contexto nacional, entre 1997 y 2007 (Dias, 2008), además de ser habitual el 

recurso a metodologías que se centran, esencialmente, en la presentación, práctica y 

producción (Castro, 2015; Tomlinson, 2012, 2013). 

Este estudio no surge con la pretensión de seleccionar un determinado método en 

detrimento de otro para enseñar el PLNM (PLE/PLS/PLH), incluso porque lo que 

verdaderamente interesa, con respecto a los métodos de lenguas extranjeras, es que éstos 

funcionen con eficacia (Torre, 1999). Se pretendió antes investigar qué método(s), qué 

enfoque(s) de lengua adopta el profesorado en la experiencia docente de profesores de 

PLNM (PLE/PLS/PLH), y si en ella logran integrar las tecnologías provechosamente, 

siempre en una perspectiva pedagógica y a la luz de las demandas de la Educación del 
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Siglo XXI. Por otro lado, si se dice que hay una cierta resistencia a la adopción de diferentes 

enfoques en la enseñanza del PLNM (PLE/PLS/PLH) (A. Pinto, 2007), quisimos entender si 

enfoques como los de la Enseñanza de Lenguas Basado en Tareas (ELBT) – el ELBT es la 

versión fuerte del Enfoque Comunicativo (Castro, 2015, 2017), en que los aprendientes 

descubren el sistema lingüístico en el proceso comunicativo - es adoptado en algún 

momento del trabajo docente ya que no solo facilita en la respuesta a las especificidades de 

la enseñanza del PLNM (PLE/PLS/PLH), sino apuesta también, por ejemplo, en un 

aprendizaje activo; en la integración; en el trabajo colaborativo; en la posibilidad de crear 

más y nuevos materiales didácticos, resultantes de las tareas, y que cuya evaluación (de las 

tareas) es hecha en función de los resultados obtenidos (Ellis, 2003; Nunan, 2010), siendo 

la planificación de las tareas permeable a la integración de la tecnología con finalidad 

pedagógica.  

En el caso de ELBT, que surgió con base en el presupuesto de que la experiencia es 

extremamente importante en el proceso de aprendizaje (Aedo, 2002; Rozati, 2014), y por 

eso se basa en la Educación Integral (Doughty & Long, 2003a), la mediación tecnológica 

tuvo un impacto en la conceptualización de las tareas. Si su combinación (tareas y 

tecnología) es debidamente motivada por la teoria del ELBT, las tareas de enseñanza de 

lengua mediadas por la tecnología ofrecen múltiples benefícios al aprendizaje de una 

lengua (e.g., minimización al miedo de fracasar, los aprendientes se sienten más motivados 

y menos presionados y menos ansiosos para producir en la lengua meta). Pero para que el 

ELBT sea provechoso se debe proceder, en el design de un programa ELBT, el análisis de 

los aprendientes (del inglés, needs analysis) (González-Lloret, 2014; Long, 2007), pues es 

con base en el análisis de las necesidades que el currículo del ELBT puede ser diseñado 

alrededor de tareas pedagógicas que sean poseedoras de representatividad. 

Los programas de ELBT mediados por la tecnología no deben integrar únicamente 

tareas y las necesidades lingüísticas del aprendiente, sino las necesidades tecnológicas. 

Así, el design de una tarea, particularmente cuando se pretende implementar el ELBT 
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mediado por la tecnología (Kurek, 2015; A. Lopes & Ruiz-Cecilia, 2017; Schroonten, 2006), 

debe ser repensado. Por otro lado, se debe considerar el feedback.  

En ambientes multimodales, multiculturales, multiusos y multilingües, las tareas son 

una orquestación de significados. Seleccionar, concebir y diseñar cuidadosamente una 

tarea aumenta la frecuencia y la complejidad de la interacción online entre aprendiente-

aprendiente y aprendiente-profesor. En términos procedimentales, las tareas son 

transmitidas a través de instrucciones, siendo las instrucciones de las tareas (Kurek, 2015), 

también, una forma de crear la presencia del profesor.  

Es evidente que la integración de las TIC sugiere cambios en la postura sea del 

docente sea del aprendiente, con finalidad a la potencialización de las acciones 

pedagógicas protagonizadas por ambos (Nakashima & Piconez, 2016), pero es deseable 

que el profesor reúna competencias varias (Bastos, 2014), a saber, competencias digitales 

(N. Rodrigues et al., 2018; K. Silva & Behar, 2019; Ferrari, 2012), y entender, por ejemplo, 

cómo una determinada herramienta Web 2.0 podrá conducir el profesor a la creación de 

recursos digitales adaptados a las necesidades de sus aprendientes y a los contextos 

profesionales; incrementando, igualmente, el trabajo del docente.  

La formación para la integración de la tecnología en la instrucción debería, por eso, 

ser considerada en la formación de los profesores de PLNM (PLE/PLS/PLH), ya que a partir 

de la tecnología pueden ser creadas condiciones para que se creen  materiales digitales – 

los materiales digitales pueden ser “CALL materials (i.e. ELT materials available from 

websites, computer software, courseware and online courses), web sources of language 

experience (e.g., Google, YouTube, Facebook) and ICT applications which can be made use 

of both to deliver materials and to facilitate interaction (e.g., mobile phones)” (Tomlinson, 

2012, p. 166) - con calidad  y en cantidad, con posibilidad de utilizarse en la enseñanza y el 

aprendizaje del PLNM (PLE/PLS/PLH). Por otro lado, una formación que promueva la 

integración de la tecnología en la instrucción logra fácilmente integrar un método concreto 

de lengua en la instrucción mediada por la tecnología (A. Silva & Marçalo, 2015), 

contribuyendo para la diversificación de estrategias de enseñanza. Por otro lado, el acceso 
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a la investigación en torno a la Adquisición de Segunda Lengua (ASL), en la formación, 

beneficiará, seguramente, en el proceso de elaboración de materiales de enseñanza de 

lengua (Tomlinson, 2012, 2013).  

Las TIC son un óptimo vehículo para delinear muchos de los problemas que se 

colocan en torno a la escasez de materiales para la enseñanza del PLNM (PLE/PLS/PH); 

para trabajar las competencias comunicativas en lengua; para dar respuesta a las 

necesidades comunicativas de los aprendientes (Rosa, 2005); o incluso para dar respuesta 

a la problemática de la heterogeneidad de los grupos y a la diversificación de metodologías 

de lengua (A. Silva & Marçalo, 2015). Sin embargo, apesar de que se crean, a través de las 

TIC, cada vez más actividades, materiales y procesos de enseñanza y aprendizaje de 

PLNM (PLE/PLS/PLH), “falta todavía mucho para aprovechar las ventajas proporcionadas 

por los diversos programas para la formación básica de los presentes y futuros graduados” 

(Ogando, 2013, p. 184), además de ser necesario encontrar formas eficaces de integrar las 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco de los currículos actuales y 

dentro de los condicionalismos existentes en cada escuela (A. Rodrigues, 2017).  

A par de las necesidades vigentes en la instrucción de los profesores de PLNM 

(PLE/PLS/PLH), y porque ningún área del saber quedó inmune a las consecuencias 

provocadas por la pandemia COVID-19, la formación de profesores de PLNM 

(PLE/PLS/PLH) no debe alejarse de los desafíos que la pandemia confirió a la Educación. 

Los profesores fueron obligados a desaprender y aprender cosas nuevas, habiendo sido 

para unos más fácil que para otros. Sin embargo, fueron necesarias respuestas inmediatas. 

El Mundo paró, pero el aprendizaje siguió, a pesar de la sobrecarga que los profesores 

sintieron; de la dificultad en captar la atención de los alumnos, en particular aquellos cuya 

franja etaria se situaba entre los 3 y los 18 años; de la dificultad en controlar un aula de 

sesión sincrónica; o incluso del desconocimiento de la existencia de innúmeras 

aplicaciones, plataformas y técnicas de enseñanza. La formación deberá, de este modo, 

auscultar el aprendizaje, haciendo un levantamiento de las necesidades del aprendizaje, 

para que se llegue a la normalización sugerida por Kessler y Hubbard (2017), para quienes, 
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en el período pre COVID-19, se trataba de un desafío futuro. Pero también hay cuestiones 

de orden social emergentes que la pandemia generó, como es el caso de las desigualdades 

sociales que se agravaron. Los profesores son, de este modo, los próximos «guerreros» de 

COVID-19, luchando por la nación, luchando por la Educación y diseñando el futuro de 

mañana. En este sentido, la formación de (futuros) profesores, debe no solo formar los 

profesores para trabajar el área científica a que se propusieron enseñar, sino dotarlos de 

competencias del Siglo XXI, tales como resiliencia; habilidad para trabajar cuando hay 

parcos recursos; flexibilidad y pensamiento crítico. 

Las dificultades persisten y persistirán cuanto a la integración de la tecnología en la 

práctica docente (M. Campos & Silveira, 2010; Silviyanti & Yusuf, 2015; Nakashima & 

Piconez, 2016). Por otro lado, al hablar de la adopción de la tecnología en la enseñanza, 

como es el caso de la enseñanza de Lenguas, se debe considerar siempre los 

condicionamientos y desafios que conllevarán. Pero, si por un lado hay condicionamientos 

en el uso e integración de las TIC en la enseñanza, por otro establecen una sinergia 

perfecta en el dominio de las especificidades de la enseñanza del PLNM (PLE/PLS/PLH), 

pues se coadyudan perfectamente al enfoque de enseñanza adoptado, debiendo este 

adecuarse a las experiencias verbales y a las experiencias lingüísticas anteriores de los 

aprendientes, además de dar respuesta a las motivaciones, a las aspiraciones, a las 

necesidades de comunicación del público y a las propias metamorfosis que ocurren en la 

enseñanza y el aprendizaje (Grosso, 1993).  

Si por un lado la integración de la tecnología en la enseñanza del PLNM 

(PLE/PLS/PLH) contribuye para la creación de más y mejores recursos, como es el caso de 

los digitales, y si, por otro, a través de la adopción de un enfoque de enseñanza que 

promueva un aprendizaje basado en tareas se logra una optimización de materiales, se 

planteó el problema que sirvió de idea-fuerza para el estudio que ahora se presenta: 
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¿Qué formación reciben los profesores para el uso de recursos digitales? ¿En qué 

medida es que esta formación capacita los profesores para la integración del enfoque ELBT 

en la instrucción? 

Con base en la problematización, se demarcaron los procedimientos a ejecutar, 

etapas fundamentales en el proceso de estructuración de este estudio, el cual se organizó, 

entonces, en tres grandes partes: 1) Marco Teórico; 2) Estudio Empírico; y 3) Discusión y 

Conclusiones. Seguidamente, se presenta una sinopsis de cada una de las partes.   

1. Marco Teórico  

El marco teórico es constituido por tres capítulos, a saber: Capítulo I. Enseñanza-

Aprendizaje de una Lengua No Materna; Capítulo II. La Formación de Profesores de Lengua 

No Materna; y Capítulo III. Recursos Educativos Digitales para la Enseñanza de una Lengua 

Extranjera. 

1.1. Enseñanza-Aprendizaje de una Lengua No Materna 

El Capítulo I, Enseñanza-Aprendizaje de una Lengua No Materna, tuvo como leif 

motive el Portugués Lengua No Materna (PLNM), caracterizado por tener una Didáctica 

Específica, la Didáctica Específica del Portugués Lengua No Materna, por un lado, y por ser 

tipológicamente constituida por Portugués Lengua Segunda (PLS), Portugués Lengua 

Extranjera (PLE) y Portugués Lengua de Herencia (PLH), por otro. Antes, sin embargo, se 

analizaron conceptos como Habla, Lengua y Lenguaje; Lengua Materna y Lengua 

Extranjera; deteniéndose, por último, en los tipos de Portugués que constituyen el PLNM, 

responsables por la problemática conceptual que lo caracteriza.  
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En el punto último de este capítulo, se hace un análisis longitudinal de los principales 

métodos de enseñanza de lengua extranjera, habiendo culminado en el enfoque que este 

estudio se propone analizar: la Enseñanza de Lenguas Basada en Tareas.  

1.2. Formación de Profesores de Lengua No Materna 

El Capítulo II, Formación de Profesores de Lengua No Materna, articula dos partes 

esenciales a considerar en la enseñanza de lenguas, con énfasis en la Enseñanza de 

Lenguas Basada en Tareas, pero mediada por la tecnología. Por un lado, se investigaron 

los requisitos a considerar en este tipo de enfoque mediado por la tecnología, habiéndose 

presentado algunas propuestas de programas que integran las tecnologías en el aula, en 

clase, pero también a distancia. Por otro, y considerando el profesor como sujeto 

fundamental en la enseñanza, se hizo un levantamiento de algunas dificultades y desafíos 

que la tecnología conlleva, los cuales servirán de soporte para (re)diseñar programas de 

formación dirigidas al profesorado.  

Se hizo igualmente una reflexión en torno a los efectos que la pandemia provocada 

por el COVID-19 trajo a la Educación, en particular a la Enseñanza de Lenguas, pues 

algunos de los desafíos futuros que el Computer Assisted Language Learning (CALL) previó 

para la enseñanza de Lenguas (Kessler y Hubbard, 2017), deberían ser objeto de un 

análisis profundizado en la preparación de los profesores, incluso porque los profesores, 

con más o menos competencias digitales, se han visto forzados a normalizar su trabajo de 

enseñantes presenciales a enseñantes a distancia (Direcção Geral da Educação [DGE], 

2020; Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2020; United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2020a). Esta 

normalización, que hasta entonces era vista como un desafío futuro, implica una auditoría 

inmediata a las necesidades, que Bax (2013) llamó de Needs Audit, para determinar la 

deseabilidad, la necesidad y adopción de aspectos específicos en el ámbito de la 

enseñanza de  lenguas y de la preparación de profesores. La auditoría a las necesidades 
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debe enfocarse en el aprendizaje y no en los aprendientes, pero también en el impacto 

social que provocó.   

Para ultimar el capítulo, se presentan algunas propuestas de modelos de formación 

mediados por la tecnología con posibilidad  de adoptarse en la Educación de Profesores de 

Lengua, en particular el modelo Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), 

de Mishra y Koehler (2006) (cf. Koehler & Mishra, 2009). 

1.3. Recursos Educativos Digitales para la Enseñanza de una Lengua Extranjera 

El Capítulo III, Recursos Educativos Digitales para la Enseñanza de una Lengua 

Extranjera, indaga, primero, aunque de forma sucinta, el status quo de la World Wide Web, 

direccionándose después hacia la atención para el impacto en el dominio educativo, 

especialmente en la Educación a Distancia (EaD). Fue entonces efectuada una reseña de 

las diferentes generaciones de la EaD; de las diferentes modalidades que caracterizan 

algunas de ellas; y de algunas de las estrategias con posibilidades de adoptarse en la 

enseñanza, a saber en la enseñanza de Lenguas Extranjeras. Por último, la elaboración de 

este capítulo convergió en un análisis del concepto Recursos Educativos Digitales (RED) y 

del «qué tipo de uso» se puede atribuir a la panoplia de RED, independientemente del (de 

los) modelo(s) de enseñanza seleccionado(s).  

2. Estudio Empírico  

La parte Estudio Empírico se organizó en tres partes: 1) Premisa del Estudio, donde 

se exhibe la contextualización del Problema que impulsó el estudio que se presenta, bien 

como la enunciación de los Objetivos, de las Hipótesis y de las Variables del Estudio; 2) 

Estudio Cuantitativo, donde se presentan todos los procedimientos adoptados, bien como 

los resultados obtenidos; y 3) Estudio Cualitativo, donde se hace, también, referencia a los 
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procedimientos aplicados, así como a los resultados obtenidos. Seguidamente se concibe 

una sinopsis de cada una de las partes constituyentes.  

2.1. Premisa del Estudio 

A partir de la problematización (¿Qué formación reciben los profesores de PLNM 

(PLE/PLS/PLH) para el uso de recursos educativos digitales? ¿En qué medida esta 

formación enfoca la Enseñanza de Lenguas Basada en Tareas?), fueron formulados los 

objetivos generales de este estudio: 1) Inventariar las variables que determinan la 

frecuencia de formaciones continuas dirigidas a la enseñanza-aprendizaje del PLNM 

(PLE/PLS/PLH); 2) identificar las variables que condicionan, por un lado, y promueven, por 

otro, el uso de la tecnología en la práctica pedagógica de la enseñanza-aprendizaje del 

PLNM (PLE/PLS/PLH); 3) averiguar si los profesores adoptan el enfoque ELBT; y 4) 

averiguar si el enfoque ELBT es mediado por la tecnología. Posteriormente, se formularon 

los objetivos específicos, que se presentan de seguida: 

1. Analizar si la frecuencia de formaciones continuas resulta de la necesidad de: 

1.1. Crear materiales pedagógicos. 

1.2. Utilizar las TIC en la práctica pedagógica. 

2. Analizar si el uso condicionado de recursos educativos digitales se debe a 

la/al: 

2.1. Formación. 

2.2. Edad del professor. 

2.3. Experiencia del professor. 

2.4. Tiempo. 

3. Analizar si el mayor uso de los recursos educativos digitales se debe a la/a 

las: 

3.1. Escasez de materiales. 

3.2. Necesidades comunicativas del aprendiente. 
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4. Analizar si la tecnología conduce a la/al: 

4.1. Implementación de diferentes métodos de enseñanza. 

4.2. Diversificación de estrategias de enseñanza. 

4.3. Desarrollo de tareas holísticas. 

En función de los objetivos, se elaboraron las nueve hipótesis que han compuesto 

este estudio:  

H1. Cuanto menores sean las competencias para la creación de materiales didácticos para 

la enseñanza-aprendizaje del PLNM (PLE/PLS/PLH), la frecuencia de formaciones 

continuas aumenta. 

H2. La preparación de profesores para el uso de las TIC en contexto educativo aumenta la 

frecuencia de formaciones continuas dirigidas a la enseñanza-aprendizaje del PLNM 

(PLE/PLS/PLH). 

H3. El uso de recursos educativos digitales aumenta en función de las formaciones 

continuas frecuentadas. 

H4. El uso de recursos educativos digitales disminuye en función de la edad, de los años de 

servicio y del tiempo del profesor. 

    H4.1. El uso de recursos educativos digitales disminuye en función de la edad del 

profesor. 

    H4.2. El uso de recursos educativos digitales disminuye en función de la experiencia 

del profesor. 

    H4.3. El uso de recursos educativos digitales disminuye en función del tiempo. 

H5. La utilización de herramientas digitales aumenta cuanto mayor sea la escasez de 

materiales pedagógicos. 

H5.1. La utilización de la herramienta digital Prezi aumenta cuanto mayor sea la  

escasez de materiales pedagógicos. 

H5.2. La utilización de la herramienta digital PowerPoint aumenta cuanto mayor sea la  

escasez de materiales pedagógicos. 
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H5.3. La utilización de la herramienta digital Google Drive aumenta cuanto mayor sea 

la  escasez de materiales pedagógicos. 

H5.4. La utilización de la herramienta Dropbox aumenta cuanto mayor sea la  escasez 

de materiales pedagógicos. 

H5.5. La utilización de la herramienta digital Audacity aumenta cuanto mayor sea la  

escasez de materiales pedagógicos. 

H5.6. La utilización de la herramienta digital YouTube aumenta cuanto mayor sea la  

escasez de materiales pedagógicos. 

H5.7. La utilización de la herramienta digital Vimeo aumenta cuanto mayor sea la  

escasez de materiales pedagógicos. 

H5.8. La utilización de la herramienta digital Skype aumenta cuanto mayor sea la  

escasez de materiales pedagógicos. 

H5.9. La utilización de la herramienta digital Facebook aumenta cuanto mayor sea la  

escasez de materiales pedagógicos. 

H.5.10. La utilización de la herramienta digital Gmail aumenta cuanto mayor sea la  

escasez de materiales pedagógicos. 

H6. Cuanto mayores son las necesidades comunicativas de los aprendientes, más el 

profesor recurre a los recursos educativos digitales. 

H7. El uso de recursos educativos digitales contribuye para la implementación de diferentes 

métodos de lengua en la práctica pedagógica. 

H8. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una mayor 

utilización de diferentes herramientas digitales. 

H8.1. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una 

mayor utilización de la herramienta digital Prezi. 

H8.2. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una 

mayor utilización de la herramienta digital PowerPoint. 

H8.3. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una 

mayor utilización de la herramienta digital Google Drive. 
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H8.4. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una 

mayor utilización de la herramienta digital Dropbox. 

H8.5. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una 

mayor utilización de la herramienta digital Audacity. 

H8.6. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una 

mayor utilización de la herramienta digital YouTube. 

H8.7. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una 

mayor utilización de la herramienta digital Vimeo. 

H8.8. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una 

mayor utilización de la herramienta digital Skype. 

H8.9. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una 

mayor utilización de la herramienta digital Facebook. 

H8.10. La diversificación de estrategias de enseñanza aumenta en función de una 

mayor utilización de la herramienta digital Gmail. 

H9. El profesor adopta una actitud más holística en función del uso de recursos educativos 

digitales. 

La estrategia que se consideró aplicar fue la metodología mixta, pues se conseguiría 

captar datos cuantitativos y cualitativos, y, después, obtener interpretaciones basadas en la 

combinación de ambas para comprender los problemas de la investigación (Creswell, 2014). 

Por otro lado, hay una complementariedad en la medida en que la metodología cuantitativa 

confiere rigor y precisión, y al fin y al cabo seguridad; y la metodología cualitativa un análisis 

en profundidad de la realidad que se está estudiando (Cubo et al., 2011). 

Se dió, entonces, prioridad a la recogida y análisis de datos cuantitativos, habiendo 

sido ésta la primera fase del estudio. La segunda, la fase cualitativa, derivada de los 

resultados de la primera, buscó explicar e incluso expandir los resultados que se obtuvieron 

cuantitativamente. De este modo, y una vez que se procedería a la implementación de un 

estudio mixto, se adoptó el modelo follow-up explanations, porque tiene la finalidad de 

utilizar los datos cualitativos para explicar e interpretar los resultados primeramente 
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obtenidos en el estudio cuantitativo, pudiendo ser particularmente útil cuando surgen 

resultados inesperados o confusos (en el estudio cuantitativo) (Baptista et al., 2013). 

Asimismo, se definió desarrollar, primero, la colecta y análisis de los datos cuantitativos; 

segundo, recoger y analizar los datos cualitativos; y, por fin, efectuar una interpretación 

global de los análisis efectuados (Dal-Farra & Lopes, 2013). 

2.2. Estudio Cuantitativo 

Para llegar a la muestra, fueron consideradas varias etapas (Reis et al., 1997, p. 23): 

1) identificación de la población; 2) método de selección del muestreo; 3) dimensión de la 

muestra.  

Se empezó por definir el grupo-meta del estudio (Tuckman, 2012), o si se prefiere la 

población o universo (Hill & Hill, 1998a), en la que la investigación recaería (Cohen et al. , 

2007), cuyas características deberían ser comunes entre sí (Quivy & Campenhoudt, 2005). 

Esta población tenía en común el hecho de haber dado/impartido clases, y/o estar 

dando/impartiendo clases, PLNM (PLE/PLS/PLH), en contexto endolingüe y/o en contexto 

exolingüe. El método de selección de la muestra adoptado fue el método de muestreo No 

probabilístico, más concretamente el muestreo por conveniencia (Reis et al., 1997; Brites, 

2007; C. Moreira, 2007). Así, se contactó, primeramente, el Camões, I.P., un instituto 

público integrado en la administración indirecta del Estado, que tiene como misión: 

Proponer y ejecutar la política de cooperación portuguesa; coordinar las actividades de 

cooperación desarrolladas por otras entidades públicas; proponer y ejecutar la política de 

enseñanza y divulgación de la lengua y cultura portuguesas en el extranjero; asegurar la 

gestión de la red de enseñanza Portugués en el extranjero, en educación básica, 

secundaria y superior; apoyar la colocación de docentes locales a través de convenios con 

instituciones de enseñanza superior y organizaciones internacionales; promover la 

internacionalización de la cultura portuguesa (Decreto-Lei n.º 21/2012 do Ministério dos 
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Negócios Estrangeiros (2012). A través del instituto se podría llegar a los profesores afectos 

a las instituciones asociadas al Camões, I.P., dentro y fuera del territorio Portugués.   

La muestra de este estudio se compone de 101 profesores de PLNM 

(PLE/PLS/PLH), trabajando en Portugal y más allá de las fronteras, y por eso en contexto 

endo y exolingüe, respectivamente, obtenida a partir de la implementación de un 

cuestionario online, de respuestas cerradas.  

El cuestionario, creado de raíz, fue validado por cinco expertos: dos del área de 

Lenguas; 2 del área de las Tecnologías en Educación; y 1 del área de Turismo. Fueron 

evaluadas la pertinencia y la adecuación de la estructura y del contenido del instrumento, en 

una escala de 0 al 10. Este instrumento de investigación era compuesto por 4 Dimensiones, 

a saber: Socioacadémica (Dimensión 1); Formación de Profesores (Dimensión 2); Recursos 

Educativos Digitales (Dimensión 3); y Métodos de Enseñanza de Lengua (Dimensión 4). La 

Dimensión 1 solo tenía tres cuestiones de tipo respuesta para rellenar huecos (en inglés, fill-

in) (Tuckman, 2012). Las demás dimensiones del cuestionario vendrían a ser dicotómicas, 

nominales y de escala de Lickert (5 categorías). Con recurso al software Statistical Package 

for the Social Science (SPSS), al IBM SPSS Statistics v. 22, se confirmó la fiabilidad interna 

del cuestionario. 

La recogida de los datos fue realizada a distancia, vía Google Forms, en un período 

que se repartió en dos momentos (entre junio y septiembre de 2015, y entre diciembre de 

2015 y enero de 2016), pues la muestra obtenida en el primer momento no vendría a ser 

significativa. El primer momento habrá coincidido con un período que, por norma, se 

caracteriza por el trabajo abultado (e.g., elaboración y aplicación de exámenes, 

evaluaciones, redacción de informes, etc.), y, también, por ser el período de pausa lectiva; y, 

en el segundo, tal vez no habría sido el período más propicio, ya que para unos (docentes) 

sería una época de evaluaciones y de final de semestre, y, para otros, de pausa lectiva.  

El análisis de datos fue efectuado con recurso al SPSS. Se procedió a la estadística 

descriptiva, primero, y a la realización de los tests estadísticos, segundo.  
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En la estadística descriptiva fue hecha la distribución de frecuencias así como las 

medidas de estadística descriptiva, cuyas variables meta de análisis fueron:  

• Preparación para la creación de materiales pedagógicos, en la formación 

inicial. 

• Preparación para el uso de las TIC en la práctica pedagógica. 

• Edad del profesor. 

• Experiencia del profesor. 

• Tiempo. 

• Frecuencia a formaciones continuas. 

• Uso de herramientas Web 2.0. 

• Herramientas Web 2.0 utilizadas en la práctica pedagógica. 

• Necesidades comunicativas del aprendiente. 

• Estrategias de enseñanza. 

• Acceso a materiales didácticos PLNM (PLE/PLS/PLH). 

• Métodos de lengua. 

• Desarrollo de tareas holísticas. 

 

Cuanto a los tests estadísticos, se realizaron tests no paramétricos, más 

concretamente el test chi cuadrado o 𝑋2, a fin de confirmarse si se aceptaban o rechazaban 

las hipótesis de trabajo.  

2.3. Estudio Cualitativo  

En el estudio cualitativo, la muestra vendría a ser compuesta por un total de 20 sujetos 

advenidos de la fase cuantitativa, o sea, profesores que tras haber rellenado el cuestionario 

(estudio cuantitativo) se demostraron disponibles para ser entrevistados. Para las 
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entrevistas, semiestructuradas (Bogdan & Biklen, 1994), fue elaborado un guión que incluía 

las siguientes cuestiones:  

1. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la formación articulada en la enseñanza-

aprendizaje de PLNM (PLE/PLS/PLH)? 

2. ¿Qué dificultades siente/sintió con respecto a dar/impartir clases de PLNM 

(PLS/PLE/PLE)?  

a. ¿Cómo supera/superó esas dificultades? 

3. ¿Por qué razón recurre a las TIC en la práctica del docente? 

4. ¿En qué medida las estrategias de enseñanza se cambiaron cuando pasó a 

usar herramientas digitales, como las que ha mencionado en el cuestionario? 

5. Considerando el(los) método(s) de lengua que adopta, ¿qué tipo de 

actividades suele desarrollar con las TIC que usa, como las que ha 

mencionado en el cuestionario, para poder trabajar las competencias en 

lengua? 

6. ¿Qué dificultades siente/sintió, cuando usa/usó las TIC? 

 

Las entrevistas fueron efectuadas a distancia, en casos muy puntuales por teléfono, 

cuya duración varió entre los 20 y los 30 minutos. Se recurrió a la entrevista online porque, 

además de propiciar una diversidad de medios para llegar a las informaciones, fue el único 

medio para llegar a los informantes que se encontraban en una ubicación distante de la de 

la investigadora (Paiva et al., 2011). 

Después de transcritas, las entrevistas fueron insertadas en el programa QSR NVivo 

versión 12, y fueron sujetas a un análisis de contenido:  

1. Se procedió a la codificación de los datos. 

2. Se produjo un sistema de categorías. 

3. Se procedió a la presentación. 

4. Se interpretaron los datos. 
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3. Discusión y Conclusiones 

En la parte Discusión y Conclusiones, fue hecha, primero, una interpretación general 

de los resultados cuantitativos y cualitativos, habiéndose establecido un cruce de los datos 

obtenidos en cada una de las fases, cuantitativa y cualitativa, que permitió, en un segundo 

momento, es decir, en las conclusiones, dar respuesta a los problemas que motivaron la 

realización de este estudio.   

A partir de los resultados, se verificó que, concerniente a la formación continua, su 

frecuencia resulta de la necesidad de crear materiales pedagógicos, esencialmente 

relacionada con su escasez (A. Tavares, 2008); y con carencias de carácter pedagógico y 

didáctico. Ya la preparación para el uso e integración de las TIC en la práctica docente no 

es per se un factor determinante para frecuentarla. Pero, cuando se procedió al análisis de 

posibles variables que condicionarían el uso de las TIC en la práctica docente (edad, 

experiencia y tiempo), se concluyó que cualquiera de ellas (tiempo, edad y experiencia) 

tenía una asociación directa con la formación, porque a la edad y a la experiencia están 

asociadas la confianza y las actitudes de los profesores, que se pueden adquirir y cambiar, 

respectivamente, si hay una buena formación, en particular una formación donde haya, en 

la teoría y en la práctica, una verdadera sinergia entre la competencia tecnológica y la 

pedagógica. Por otro lado, habiendo una preparación concerniente a la literatura digital, las 

tecnologías se constituirían, también, un elemento facilitador en la gestión de tiempo. Si se 

contraría la importancia casi marginal que se da a la literatura digital en la educación, la 

apuesta en el uso e integración de los dispositivos móviles en la enseñanza del PLNM, por 

ejemplo, en mucho contribuiría para modularse un aspecto que los participantes de este 

estudio señalaron como castrador en la gestión de tiempo: las infraestructuras, en particular 

las aulas que no están (debidamente) equipadas y preparadas para el uso de las TIC. 

Cuanto a los motivos que llevan los profesores a recurrir a las TIC, se concluyó que 

es solo para efectos de adquisición y creación de material didáctico, dada su escasez y/o 

desactualización, y también para dar respuesta a las necesidades comunicativas del 
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aprendiente. Sin embargo, fue interesante verificar que, con base en el tipo de actividades 

desarrolladas con recurso a las herramientas Web 2.0, los profesores recurrían a 

procedimientos entrenables; No promovían el trabajo colaborativo; No disponían de grandes 

cantidades de input ni creaban oportunidades para el uso y procesamiento de la lengua-

meta; visaban identificar y enseñar, por separado, diferentes componentes de la 

competencia comunicativa, recurriendo a procedimientos metodológicos, práctica y 

producción, contrariamente a lo que sostiene el ELBT (Castro, 2017; Lai & Li, 2011). Por 

todo esto, se verificó que hay un apego a prácticas y modelos tradicionales de enseñanza, 

quedando el aprendizaje experiencial, base conceptual del ELBT (Nunan, 2004, 2010), 

puesto de parte. De este modo, se concluyó que los profesores no adoptan el enfoque 

ELBT en la práctica docente, y, como consecuencia, ni tampoco lo median por la tecnología. 

Relativamente a las futuras líneas de investigación, fueron considerados 

cuestionamientos referentes al ELBT y a la inserción de tecnologías en la instrucción del 

PLNM (PLE/PLS/PLH). Relativamente al ELBT se podría tener como base los 

cuestionamientos colocados por Van den Branden, (2016, pp. 178-179): 

− ¿Qué creencias tienen los profesores acerca de las tareas con las cuales 

están (o deberían) estar trabajando? ¿Qué piensan sobre su potencial en el 

aprendizaje y de las posibles maneras de aumentar su potencialidad? 

− ¿Qué lleva los profesores a trabajar con determinadas tareas, y qué es lo 

que los impide? 

− ¿Cómo hacen los profesores uso de las tareas en el aula? 

− ¿Cómo elaboran los profesores una clase (lección) basada en tareas (o 

soportada en tareas)? ¿Por qué razón lo hacen (de esa manera)? 

− ¿Cómo elaboran los profesores un cursillo basado en tareas? ¿Cómo 

secuencian las tareas, y por qué razón lo hacen de esa manera?  

− ¿Cómo reaccionan los aprendientes al enfoque basado en tareas, adoptado 

por el profesor?  
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− ¿Qué variables influyen la percepción de los aprendientes y de los profesores 

con relación a las tareas, y a la propia motivación para trabajar por tareas? 

− ¿Qué normas de interacción (entre aprendientes, y entre aprendientes y 

profesores) se desencadenan en clases autenticas, dependiendo de la forma 

como las tareas son usadas? 

− ¿Cuál el impacto de una determinada secuencia de actividades basadas en 

tareas, o de una determinada implementación (a lo largo de un período más 

largo) de tareas en el aprendizaje de una lengua No materna, en las clases 

implicadas? 

− ¿Qué tipo de trabajo basado en tareas considerarán los aprendientes ser 

más eficaz? ¿Qué acciones adoptadas por los profesores (en el transcurso 

del trabajo basado en tareas) considerarán los alumnos ser más eficaces? 

− ¿Qué tipo de aprendientes benefician más con determinados tipos de 

trabajos basados en tareas? 

− ¿Cómo podrían los resultados de los estudios arriba mencionados beneficiar 

la teoría de la instrucción (basada en tareas) de una lengua No materna? 

Relativamente a la inserción de la tecnología en la instrucción: 

− ¿Cuáles son las necesidades (pedagógicas y tecnológicas) de los 

aprendientes que influyen en la elaboración de un cursillo basado en tareas, 

en función del contexto de enseñanza y de la tipología del grupo de 

aprendientes (heterogéneos u homogéneos)? ¿Cómo las superan? 

− ¿Qué saben los (futuros) profesores de lengua No materna acerca del 

Modelo TPACK? ¿Qué otro(s) modelo(s) conocen? ¿Cómo lo(s) 

implementan en la práctica docente? 
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1. Introdução 

1.1. Pertinência do tema 

A Língua Portuguesa (LP), falada por mais de 240 milhões de falantes (Nadais, 

2018), língua nacional ou oficial de nove países - Portugal, Brasil, Timor Leste, Angola, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné Bissau e Macau (língua oficial até 

2049) (Mateus, 2008) -, tem um lugar privilegiado no mundo, quer no ensino além fronteiras 

quer na procura cada vez mais crescente de Portugal por um público diversificado, como é 

o caso de estudantes do programa ERASMUS, estudantes dos PALOP, Timor Leste 

(Bizarro et al., 2013), e até mesmo dos cidadãos que escolheram Portugal como destino 

para viver, como é caso de cidadãos estrangeiros reformados, mas também para trabalhar, 

como é caso de jovens casais, com filhos, cujos trabalhos são, grosso modo, em regime 

teletrabalho.  

Desde os tempos que remontam às grandes viagens de descobertas pelo mundo, a 

LP tem estado exposta a diferentes situações de contacto, assim como distintos contextos 

de aprendizagem (Leiria, 1999, 2001; Pessoa, 2008). Tratando-se de um macrossistema 

que engloba as variantes Europeia, Brasileira e Africana, a LP reúne particularidades 

linguísticas (e.g., sociolectos, dialectos, regionalismos), assim como standards que 

influenciam a sua utilização, comunicação e ensino (Branco, et al., s.d.), para além de ser 

falado por um espectro alargado de falantes, como os filhos de portugueses emigrantes; 

imigrantes a residir em Portugal; falantes não-nativos; indivíduos que a aprendem enquanto 

língua de escolarização, como é o caso de Timor (Flores, 2013). Por tudo isto, surge o 

conceito Português Língua Não Materna (PLNM), específico do contexto português (A. 

Pinto, 2007), que abarca uma problemática conceptual (Grosso, s.d.), dada a sua 

abrangência, que concentra diferentes tipos de aquisição, de aprendizagem e de domínio 

da língua (J. Carvalho, 2013; Flores, 2013). Há três tipos de PLNM: Português Língua 



 

 

 

Segunda (PLS) (Ançã, 1999; Grosso, s.d., 1999;  J. Ferreira, 2014; Leiria, 1999); Português 

Lingua Estrangeira (PLE) (P. Osório & Meyer, 2008); Português Língua de Herança (PLH) 

(M. Barbosa & Flores, 2011; Costa, et al., 2014; Flores & Melo-Pfeifer, 2014).  

O PLNM (PLS/PLE/PLH) tem-se desenvolvido em função das necessidades 

políticas, sociais e culturais (A. Pinto, 2007). Apesar de haver bastante por fazer em 

benefício da difusão da LP (Esteves & Cintra, 1998; Grosso, 1993; Mateus, 2008), muito se 

tem feito para disseminar e promover a Língua mundialmente (e.g., CPLP – Comunidade 

dos Países de Língua Oficial Portuguesa; Academia das Ciências de Lisboa; Academica 

Brasileira de Letras; Camões, I.P.; Fundação Calouste Gulbenkian). Ao nível da 

investigação têm surgido alguns estudos (Ançã, 2010; Dias, 2005, 2008; Castro, 2015, 

2017; Lourenço, 2011; Melo-Pfeifer, 2016; P. Osório, 2017; P. Osório & Meyer, 2008), 

nomeadamente no âmbito da utilização das tecnologias para o ensino-aprendizagem do 

PLE (A. Silva & Marçalo, 2015; Melo-Pfeifer & Araújo e Sá, 2013).  

O Português Língua Não Materna é um conceito de carácter abrangente, que 

contempla toda uma diversidade e heterogeneidade no que diz respeito ao contexto em que 

o seu ensino pode ocorrer, complexificando a tarefa da sua Didáctica (J. Carvalho, 2013). 

Por outro lado, há um outro factor que a ela se associa relativo àqueles que a aprendem. 

Trata-se da heterogeneidade de alunos que, per se, é merecedora de uma abordagem de 

ensino específica. O multiculturalismo e o plurilinguismo em sala de aula levam o professor 

a adoptar estratégias às práticas pedagógicas tradicionais (Bizarro, 2012; Ndiaye, 2010). 

Por tudo isto, ensinar PLNM (PLS/PLE/PLH), implica competências específicas (Bolívar & 

Ruano, 2013), que vão além da linguística (Grosso, 1993). O amadorismo, o leque de boas 

intenções, a ideia de que qualquer um pode ensinar a sua língua, que por sinal tem 

norteado gerações sucessivas de leitores (Esteves & Cintra, 1998) e de professores, são 

incompatíveis com as exigências do ensino moderno. A multidisciplinaridade do saber do 

professor de PLNM (PLS/PLE/PLH) pressupõe uma forte aposta na formação e 

actualização científica, pedagógico-didáctica e tecnológica. Porém, na prática, persiste 
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ainda uma enorme fenda neste campo, existindo, em muitos casos, uma significativa falta 

de preparação pedagógica de muitos ensinantes, os quais se confrontam, também, com 

uma enorme falta de material didáctico adequado, diversificado e certificado (A. Tavares, 

2008), apesar do tremendo e valioso trabalho que se tem feito nesse sentido (Dias, 2005, 

2008; Castro, 2017). Madeira et al. (2014) referiram ainda que os professores sentem uma 

enorme falta de colaboração entre os professores. Decorrentes desta problematização 

surgem as premissas que estruturam este estudo, designadamente o status quo da 

preparação dos professores (formação inicial e contínua); os problemas advindos da prática 

docente; a abordagem de ensino de língua adoptada em função das diversidades e 

heterogeneidades atrás mencionadas; e da resposta que é dada às demandas do ensino 

moderno.  

A questão central da formação de professores é identificar o(s) objectivo(s) ou a(s) 

meta(s) da formação, o “para quê” da formação; o que necessitam (o “o quê”) os 

professores para trabalhar com eficácia na sala de aula e contribuir, em conjunto com os 

colegas, para proporcionarem mais e melhores aprendizagens; devendo “o como” consegui-

lo ser igualmente contemplado nesta linha de questionamentos, podendo ser alcançado por 

via das boas práticas (Colling et al., 2016; Formosinho, 2009), que se traduzem em acções 

desenvolvidas no domínio educativo, facilitando, assim, a aprendizagem (Gutiérrez et al., 

2011).  

A formação deve, entre outras tantas funções, considerar uma observação crítica 

dos materiais existentes, “o que corresponde, pelo menos, a introduzi-los a procedimentos 

próximos dos da investigação, a nível metodológico” (Leiria, 2001, pp. 348-349). Como 

Grosso (1993) referiu, é por via da formação que se pode “chegar à adequação dos 

programas e à produção dos materiais didácticos” (p. 851), sendo que a produção destes 

últimos requer um trabalho sistemático e de complexidade variada (Dias, 2005; Leffa, 2009). 

As tecnologias surgem, então, como uma mais-valia, na medida em que proporcionam uma 

renovação do ensino (Xambre & Morais, 2014).  



 

 

 

A integração das TIC tem sugerido mudanças na postura quer do docente quer do 

aprendente, com fim à potencialização das acções pedagógicas a ser protagonizadas por 

ambas (Nakashima & Piconez, 2016), apesar de, e de acordo com Bilbatua e Haro (2014), a 

maioria dos estudos se focar mais no aprendente e menos no professor (cf. Kessler & 

Hubbard, 2017; Van den Branden, 2016). Quanto ao ensino do PLNM, as autoras A. Silva e 

Marçalo (2015), que criaram um curso de formação de ensino, mas de PLE, assistido por 

computador, comummente conhecido por CALL (Computer Assisted Language Learning), 

que decorreu na Universidade de Évora, no âmbito do projecto TOOLS, financiado pela 

União Europeia, e do POOLS (Producing Open Online Learning Sytems), referiram que, 

apesar da CALL ser uma óptima ferramenta para tornar as aulas de língua mais apelativas 

e activas, cuja ênfase está colocada na comunicação, bem como no binómio actividades-

tarefas, é expectável que o professor seja detentor de literacia informática (Hockly et al., 

2013), que não é (I. Silva & Fuza, 2017).  

As TIC são um óptimo veículo para contornar muitos dos problemas que se colocam 

em torno da escassez de materiais para o ensino da LP, assim como para trabalhar as 

competências comunicativas em língua, bem como para dar resposta às necessidades 

comunicativas dos aprendentes (Rosa, 2005). Simultaneamente, dão resposta à 

problemática da hetorogeneidade dos grupos e à diversificação de metodologias de língua 

(A. Silva & Marçalo, 2015). Todavia, apesar de se criarem, através das TIC, cada vez mais 

actividades, materiais e processos de ensino-aprendizagem de PLNM, “falta ainda muito 

para aproveitar as vantagens proporcionadas pelos diversos programas para a formação 

básica dos presentes e futuros graduados” (Ogando, 2013, p. 184) (cf. Tomlinson, 2012), 

para além de se dever encontrar formas eficazes de integrar as TIC no processo de ensino-

aprendizagem, no quadro dos currículos actuais e dentro dos condicionalismos existentes 

em cada escola (A. Rodrigues, 2017). De um modo geral, embora os professores 

reconheçam os benefícios das TIC, ainda persistem dificuldades ao nível da sua integração 

na prática docente (M. Campos & Silveira, 2010; Nakashima & Piconez, 2016; Silviyanti & 
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Yusuf, 2015). Por outro lado, ao falar-se na adopção da tecnologia no ensino, como é o 

caso do ensino das Línguas, deve-se considerar sempre os constrangimentos e desafios 

que acarraterá (cf. N. Rodrigues et al., 2018; Brandt et al., 2013; Costa & Viseu, 2008; Neto 

& Cerny, 2018; Kessler & Hubbard, 2017), e no contexto da pandemia COVID-19 tais 

desafios carecem de uma reflexão e análise ainda mais atentas e aprofundadas, já que os 

professores, com mais ou menos competências digitais, viram-se forçados a normalizar (cf. 

Bax, 2011, 2013) o seu trabalho de ensinantes presenciais para ensinantes a distância 

(DGE, 2020; OECD, 2020; UNESCO, 2020a).   

Se por um lado há constrangimentos no uso e integração das TIC no ensino, por 

outro estabelecem uma sinergia perfeita no domínio das especificidades do ensino do 

PLNM, pois coadunam-se perfeitamente à abordagem de ensino adoptada, devendo esta 

adequar-se às experiências verbais e às experiências linguísticas anteriores dos 

aprendentes, para além de dar resposta às motivações, às aspirações, às necessidades de 

comunicação do público e às próprias metamorfoses que ocorrem no ensino-aprendizagem 

(Grosso, 1993). A tecnologia promove o desenvolvimento intelectual dos aprendentes, 

nomeadamente à luz do construtivismo, pela tomada de consciência sobre o facto de que a 

aprendizagem está fortemente ligada às situações, ao contexto, ao meio; conferindo ao 

professor a função de ajudar, de orientar, de facilitar, de questionar a progressão do aluno, 

devendo a componente pedagógica estar sempre presente (Jorge, 2008). Poder-se-ia 

afirmar que a tecnologia permite superar barreiras de ordem geográfica; de falta de 

colaboração entre professores; de falta de materiais; e até mesmo a adopção de diferentes 

abordagens de ensino. Todavia, facto é que no ensino do PLNM recorre-se, grosso modo, à 

Abordagem Comunicativa (A. Pinto, 2007) (cf. Castro, 2015, 2017; Dias, 2008), mas àquela 

versão que se baseia na ideia de identificar e ensinar “separadamente diferentes 

componentes de competência comunicativa, promovendo o uso automático de novos itens 

linguísticos mediante uma prática controlada e recorrendo, tipicamente, a procedimentos 

metodológicos de apresentação, prática e produção” (Castro, 2017, p. 24) (cf. Tomlinson, 



 

 

 

2012). Também a experiência de docência parece repercutir-se na concepção dos 

materiais, a avaliar pelos métodos publicados em contexto nacional (Dias, 2008) (cf. Castro, 

2015). 

Este estudo não surge com o pretensiosismo de apontar o Método “A” ou o Método 

“B” como sendo o melhor, o mais adequado para o ensino do PLNM, até porque o que 

verdadeiramente interessa, relativamente aos métodos de ensino de língua, é que os 

mesmos funcionem com eficácia (Torre, 1999). Pretende-se antes escalpelar que 

método(s), que abordagem(ns) de língua adoptam os professores de PLNM na prática 

docente, e se nela conseguem integrar as tecnologias proficuamente, sempre numa 

perspectiva pedagógica e à luz das demandas da Educação do Século XXI. Por outro lado, 

se os estudos indicam que há uma certa resistência na adopção de diferentes abordagens 

no ensino do PLNM (PLS/PLE/PLH) (A. Pinto, 2007), quisemos perceber se abordagens 

como o ELBT, uma outra versão da Abordagem Comunicativa (Castro, 2017) – trata-se de 

uma versão em que os aprendentes descobrem o sistema linguístico no processo 

comunicativo - é adoptada em algum momento do trabalho docente já que não só facilita a 

resposta às especificidades do ensino do PLNM (PLS/PLE/PLH), como também aposta, por 

exemplo, numa aprendizagem activa; na integração; no trabalho colaborativo; na 

possibilidade de criar mais e novos materiais (pedagógicos e didácticos), decorrentes das 

tarefas que são formuladas, e que cuja avaliação (das tarefas) é feita em função dos 

resultados obtidos (Ellis, 2003; Nunan, 2010); sendo a planificação das tarefas permeável à 

integração da tecnologia com finalidade pedagógica.  

Desta feita, e com base na explanação da pertinência que ao nosso estudo foi 

imputado, os objectivos que nos propusemos levar a cabo enunciam-se no ponto 1.2., 

estando a estrutura a ele inerente referenciada no ponto 1.3. 

1.2. Objectivos 

Para este estudo foram delineados os seguintes objectivos gerais:  
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1. Inventariar as variáveis que determinam a frequência de formações 

contínuas dirigidas ao ensino-aprendizagem do PLNM (PLE/PLS/PLH). 

2. Identificar as variáveis que condicionam, por um lado, e promovem, por 

outro, o uso da tecnologia na prática pedagógica do ensino-aprendizagem do 

PLNM (PLE/PLS/PLH). 

3. Averiguar se os professores adoptam a abordagem ELBT. 

4. Averiguar se a abordagem ELBT é mediada pela tecnologia. 

Quanto aos objectivos específicos, determinou-se: 

1. Analisar se a frequência de formações contínuas decorre da necessidade de: 

1.1. Preparação para criar materais pedagógicos; 

1.2. Preparação para usar as TIC na prática pedagógica. 

2. Analisar se o uso condicionado de recursos educativos digitais se deve: 

2.1. À formação; 

2.2. À idade do professor; 

2.3. À experiência do professor; 

2.4. Ao tempo. 

3. Analisar se o maior uso dos recursos educativos digitais se deve: 

3.1. À escassez de materiais; 

3.2. Às necessidades comunicativas do aprendente. 

4. Analisar se a tecnologia conduz à/ao: 

4.1. Implementação de diferentes métodos de ensino; 

4.2. Diversificação de estratégias de ensino; 

4.3. Desenvolvimento de tarefas holísticas. 

 

 

 



 

 

 

1.3. Estrutura da tese 

Este estudo fraccionou-se em três grandes partes. A primeira parte, a 

Fundamentação Teórica, é constituída por três capítulos: 

− O Capítulo 1 teve como mote o Português Língua Não Materna, uma 

disciplina caracterizada por ter uma Didáctica Específica (Didáctica 

Específica do Português Língua Não Materna) por um lado, e por ser 

tipologicamente constituída por Português Língua Segunda, Português 

Língua Estrangeira e Português Língua de Herança, por outro. Dada a sua 

problemática conceptual, dissecaram-se, primeiramente, conceitos como a 

Fala, a Língua e a Linguagem (ponto 1.1.), Língua Materna e Língua 

Estrangeira (ponto 1.2.), perpassando-se, por último, para os tipos de 

Português que constituem o Português Língua Não Materna (ponto 1.3.). No 

ponto 1.4. deste capítulo efectuou-se um levantamento dos principais 

métodos de ensino de língua estrangeira, tendo-se culminado na abordagem 

que este estudo se propôs analisar: o Ensino de Línguas Baseado em 

Tarefas. 

− O Capítulo II articula duas partes essenciais a considerar no ensino de 

línguas, designadamente no Ensino de Línguas Baseado em Tarefas, mas 

mediado pela tecnologia. Por um lado, escalpelizaram-se os cuidados a 

considerar neste tipo de abordagem mediada pela tecnologia (ponto 2.1.), 

tendo-se apresentado algumas propostas de programas que integram as 

tecnologias em contexto sala de aula, mas também a distância. Por outro, e 

considerando o professor como sujeito basilar no ensino (ponto 2.2.), fez-se 

um levantamento de algumas dificuldades e desafios que a tecnologia lhe 

traz, os quais servirão de sustento para (re)desenhar programas de 
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formação, dirigidas ao professor. Assim, e para ultimar o capítulo, 

apresentam-se alguns modelos de formação mediados pela tecnologia, 

passíveis de serem adoptados na Educação de Professores de Língua. 

− O Capítulo III escrutina, primeiro, ainda que de forma sucinta, o status quo da 

World Wide Web (ponto 3.1.), tendo-se depois direccionado a atenção para o 

impacto no domínio educativo, designadamente na Educação a Distância 

(EaD). Foi então efectuada uma resenha das diferentes gerações da EaD; 

das diferentes modalidades que caracterizam algumas delas; e de algumas 

das estratégias passíveis de serem adoptados no ensino, nomeadamente no 

ensino das línguas estrangeiras. Por último, a elaboração deste capítulo 

convergiu para uma análise de conceitos como Recursos Educativos Digitais 

(RED) e Recursos Educativos Abertos (ERA), culminando numa breve lista 

de plataformas, ferramentas e aplicações que possibilitam a criação ou 

(re)utilização de recursos digitais para o ensino-aprendizagem do PLNM. 

A segunda parte diz respeito ao Estudo Empírico, a qual foi subdivida em três 

partes:  

− A parte Premissa do Estudo, onde é feita uma contextualização do Problema 

(ponto 1.1), que impulsionou o estudo que se apresenta, seguindo-se a 

enunciação dos Objectivos (ponto 1.2.), gerais e específicos, que o 

compuseram; as Hipóteses (ponto 1.3.) e respectivas justificações; o 

Desenho da Investigação (ponto 1.4.); e, por último, a enunciação das 

Variáveis do Estudo (ponto 1.5.). 

− A parte Estudo Quantitativo, é constituída pela Amostra (ponto 2.1.), 

seguindo-se o Instrumento de Investigação (ponto 2.2.) que foi adoptado; os 

procedimentos aplicados para efeitos de Recolha de Dados (ponto 2.3.); os 

procedimentos no processo da Análise de Dados (ponto 2.4.); e os 



 

 

 

Resultados (ponto 2.5) obtidos, tendo-se, primeiro, efectuado uma 

apresentação dos resultados obtidos na estatística descritiva e na estatística 

inferencial. 

− A parte Estudo Qualitativo, é constituída pela Amostra (ponto 3.1.), seguindo-

se os procedimentos relativos ao Instrumento de Investigação (ponto 3.2.) 

adoptado e a Análise de Conteúdo (ponto 3.3.), terminando-se com a 

apresentação de Resultados (ponto 3.4.).  

A terceira parte, e última, diz respeito, primeiro, à Discussão dos resultados obtidos, 

quantitativos e qualitativos, e, segundo, à enunciação das Conclusões deste estudo. 
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Figura 1 

Estrutura da Tese 
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O mote deste capítulo foi a Língua Portuguesa - Língua Não Materna, comummente 

designada Português Língua Não Materna, uma disciplina caracterizada por ser detentora 

de uma Didáctica Específica (Didáctica Específica do Português Língua Não Materna) por 

um lado, e por ser tipologicamente constituída por Português Língua Segunda, Português 

Língua Estrangeira e Português Língua de Herança, por outro. Dada a problemática 

conceptual daí decorrente, os primeiros três subtemas deste capítulo tiveram como ponto 

de partida definição de conceitos, como sejam (ponto 1.1.) a Fala, a Língua e a 

Linguagem, perpassando-se para a clarificação de termos como Língua Materna e Língua 

Estrangeira (ponto 1.2.). A convergência deu-se na clarificação dos tipos de ensino de 

Português que constituem o Português Língua Não Materna (ponto 1.3.). 

Uma Língua Estrangeira é ensinada como base numa determinada abordagem, 

adoptando um determinado design, culminando em procedimentos específicos. Ou seja, 

segue um método. No ponto 1.4. deste capítulo efectuou-se um levantamento dos 

principais métodos de ensino de língua estrangeira, dissecando-se a abordagem que este 

estudo se propôs analisar: o Ensino de Línguas Baseado em Tarefas. 

Figura 2 

Estrutura do Capítulo I 
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1. Ensino-Aprendizagem de uma Língua Não Materna 

1.1. Fala, Língua e Linguagem: Uma definição  

Apesar de haver uma relação quase pendular entre linguagem, língua e fala, onde 

ora natureza ora concretização diferem, chega-se a um ponto em que tal relação assume 

um cariz concêntrico. Assim, linguagem é uma capacidade psíquica inerente ao homem que 

lhe permite a comunicação, ou seja, é congénita, é multiforme, é heteróclita (Gaudenzi, 

1973). Trata-se de uma faculdade, uma capacidade cognitiva, um conjunto de processos 

psicológicos que estão na base da aquisição, do uso e da aprendizagem da língua (V. 

Cook, 2006). A língua é um “produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de 

convenções necessárias, adoptadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa 

faculdade no indivíduo” (Saussure, 1992, pp. 34-35). Ou seja, como instrumento de 

comunicação, é código de uma mesma comunidade. É adquirida e é convencional. É um 

elemento essencial porque é, de acordo com Saussure (1992), o objecto da linguística; e, 

ainda que essencial, a língua é apenas uma parte da linguagem. A fala é aquilo que é real e 

concreto. É um acto individual da vontade e da inteligência. Como concretização da língua, 

a fala forma a outra parte da linguagem (Gaudenzi, 1973).  

Language é um anglicismo que não é fácil de traduzir para línguas como as 

românicas. Na língua portuguesa, language admite duas traduções possíveis, “língua” e 

“linguagem”, dependendo, claro, do conceito que lhe está subjacente (M. Pinto, 2013). Dada 

a sua ambiguidade (V. Cook, 2006), deve-se considerar o conceito amplo da linguagem, 

que congrega todas as formas que servem de propósitos comunicativos, não-verbais; e o 

conceito restrito da linguagem, a linguagem verbal (Penna, 1970, citado em Lima, 1973, p. 

126). No Curso de Linguística Geral, de Saussure, surgido em 1916, na França (R. 

Rodrigues, 2008), encontram-se claramente estes dois conceitos. A Tabela 1 discrimina 

exemplos em que Saussure (1969) utiliza linguagem enquanto conceito restrito e amplo. 
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Tabela 1 

Conceito de Linguagem Verbal e Não-Verbal (Lima, 1973, p. 127) 

Conceito restrito da linguagem 
(linguagem verbal) 

Conceito amplo da linguagem 
(linguagem não-verbal) 

“A matéria da Linguística é constituída (…) por 
todas as manifestações da linguagem humana” 
 
“A linguagem implica um sistema estabelecido 
e uma evolução: a cada instante, ela é uma 
instituição actual e um produto do passado” 

“… é necessário colocar-se primeiramente no 
terreno da língua e torná-la como norma de 
todas as outras formas de manifestação da 
linguagem” 
 
“Para achar, no conjunto da linguagem, a 
esfera que corresponde à língua…” 
 
“Para atribuir à língua o primeiro lugar no 
estudo da linguagem, (…) é a língua que faz a 
unidade da linguagem” 

 

Perini (2010) sugeriu que a relação existente entre língua e linguagem 

é que uma ‘língua’ é uma das maneiras como se manifesta exteriormente a 

capacidade humana a que chamamos ‘linguagem’. Mas o termo linguagem é 

também aplicado a outros tipos de sistemas de comunicação, que 

normalmente não são chamados línguas, como o sistema de sinais de 

trânsito e a linguagem das abelhas. Assim, linguagem é um conceito muito 

mais amplo do que língua: a linguagem inclui as línguas entres suas 

manifestações, mas não apenas as línguas. (p. 2) 

Prosseguindo com a diferenciação dos termos linguagem, língua e fala, o conjunto 

global da linguagem (sistema virtual) não é cognoscível, porém, a língua, objecto de 

natureza concreta, distinta da fala, pode ser estudada em separado. É um conjunto de 

códigos que se interpretam e cujas variações contribuem para a vitalidade do sistema (M. 

Sá et al., 2004). É um tesouro depositado pela prática da fala e existe, virtualmente, em 

cada cérebro, como um sistema gramatical (Gaudenzi, 1973), sendo partilhada por uma 

comunidade que admite as suas convenções, mas que pouco a pouco as modifica. Por isso, 

a língua concentra um carácter evolutivo, ou seja, no decorrer do seu desenvolvimento ela 

“poderá sofrer alterações se exposta a duas forças concomitantemente a massa de falantes 
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e o tempo” (R. Rodrigues, 2008, p. 16) (cf. Saussure, 1969), sendo que o tempo é referente 

a muitas gerações, enquanto que massa de falantes é relativa a todos os falantes que 

utilizaram aquele idioma no “período em que passou por essa ou aquela mudança” (R. 

Rodrigues, 2008, p. 16). 

A língua é dinâmica, porque a fala é o veículo deste dinamismo, é ela que faz a 

língua evoluir. Ela é a concretização da língua e mantém com esta o mais estreito vínculo. É 

a soma do uso que cada indivíduo faz da língua combinações individuais, dependentes da 

vontade do falante, actos de fonação voluntários, criação idiolecto (Gaudenzi, 1973). Da 

distinção dos termos, veja-se em seguida como estes elementos (linguagem-língua-fala) 

(Lima, 1973) se complementam (Figura 3). 

Segundo Gaudenzi (1973), o estudo da linguagem engloba duas partes: “uma 

essencial, que tem por objecto a língua (social e psíquica)1; e uma secundária, tendo por 

objecto uma parte individual, a fala (fonação e psicofísica)” (p. 122). Sendo a língua e fala 

dois elementos do mesmo objecto temos a primeira complementaridade de âmbito bastante 

generalizado. Na prática,  

a língua (código) é necessária para que a fala seja inteligível e produza os 

seus efeitos. Mas a fala é necessária para que a língua se estabeleça. Por 

outro lado, é no momento da utilização da língua que o sujeito falante é 

levado a modificar ou a introduzir novos meios de expressão: a fala é a forma 

motriz que faz a língua evoluir. (Gaudenzi, 1973, p. 123) 

 Além de ser produto da capacidade de linguagem, a língua é também produto e 

instrumento da fala (Lima, 1973) (cf. Saussure, 1967). Existe, portanto,  

 
1 É psíquica enquanto sistema que possuímos, virtualmente no cérebro, mas a sua natureza social 
torna-a, por outro lado, um sistema abstrato pré-existente, exterior ao indivíduo. 
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uma capacidade da linguagem de onde resulta uma linguagem. Destacando 

desta linguagem, em sentido amplo, apenas a linguagem verbal, acabamos 

por chegar à língua, enquanto sistema total – soma de sinais depositados em 

cada cérebro. Esse sistema total é registado passivamente, e apenas 

parcialmente no cérebro de cada um, que, então, possui parte desse sistema 

e o executa pela fala. (Lima, 1973, p. 131) 

Figura 3 

Linguagem - Língua - Fala (adaptado de Lima, 1973, pp. 132-133)  

 

 

1.2. Da Língua Materna à Língua Estrangeira 

Para Saussure (1992), uma língua não é nada mais que um sistema de valores 

puros, ou seja, um facto social, produto da colectividade, que estabelece os valores desse 

sistema através da convenção social, sobre o qual o indivíduo não teria nenhum poder (R. 

Rodrigues, 2008). Saber uma língua implica reunir um “conjunto de competências 
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(gramatical, discursiva, sociolinguística e estratégica) que constituem a competência 

comunicativa e que permitem a um falante compreender e produzir enunciados nessa 

língua” (Leiria et al., s.d., p. 10). A língua materna (LM) é justamente uma língua de 

socialização, adquirida desde que o indivíduo nasce, de forma natural, em interacção com 

os outros. A aquisição da LM, ou aquilo que na bibliografia de especialidade se costuma 

designar de L1 (primeira língua) (Leiria et. al., s.d.), é uma parte integrante da formação do 

conhecimento do mundo do indivíduo, pois a par das competências linguísticas adquirem-se 

também valores pessoais e sociais. Caracteriza, grosso modo, a origem, e é usada, na 

maioria das vezes, no quotidiano do indivíduo (Spinassé, 2006). Até aproximadamente aos 

cinco anos de idade a criança estabelece a sua primeira gramática, que depois vai 

reestruturando e desenvolvendo em direcção à gramática dos adultos da comunidade em 

que está inserida (Leiria et al., s. d.). A língua desempenha um papel simbólico, reforçando 

a identidade e permitindo estabelecer laços de pertença a uma determinada comunidade 

(C. Tavares, 2007). Normalmente, a LM é a língua que aprendemos em casa, através dos 

pais, e também é frequentemente a língua da comunidade. A língua dos pais pode não ser 

a língua da comunidade, e, ao aprender ambas, o falante passa a ter mais de uma LM (caso 

de bilinguismo) (Spinassé, 2006). É pelo input oral que extraímos a maior parte da 

informação que nos permite adquirir e desenvolver todo este conhecimento. No entanto, é a 

exposição a textos escritos, literários ou não, que nos disponibiliza muito léxico e muitas 

estruturas que não ocorrem, ou ocorreram raramente, no oral. Por isso, a “escola 

desempenha um papel inestimável, porque é ela que completa a competência comunicativa 

na L1” (Leiria et al.,s. d., p. 10). 

Se uma criança, por exemplo, se muda para um outro país e começa a adquirir a 

língua desse país para poder comunicar e integrar-se enquanto estiver nesse país, teríamos 

um caso de uma Língua Segunda (LS). A aquisição de uma LS dá-se, por sua vez, quando 

o indivíduo já domina em parte ou totalmente a(s) sua(s) LM (Leiria at al., s.d.), e é 

adquirida sob a necessidade de comunicação e dentro de um processo de socialização. No 

processo de aprendizagem de uma LS, servimo-nos dos conhecimentos e da experiência 
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que vamos adquirindo na nossa LM. O tempo necessário para construir uma gramática e 

competência comunicativa suficiente numa LS depende de factores diversos como sejam 

características pessoais (idade, motivação, aptidão linguística, hábitos de aprendizagem, 

entre outros); conhecimentos prévios (a LM e outras línguas eventualmente conhecidas pelo 

sujeito e demais conhecimentos); e oportunidades de aprendizagem e de uso (contexto de 

imersão; contexto de imersão com ensino; ou só ensino). Os objectivos de ensino de uma 

LM, logo desde os anos iniciais, estão centrados na reflexão metalinguística e 

metadiscursiva sobre produções literárias e não literárias, porém os objectivos de ensino de 

uma Língua Não Materna (LNM), como é o caso de uma LS, devem centrar-se na 

compreensão e produção de unidades comunicativas (Leiria et al., 2008). 

Segundo Grosso (s.d.), LS é um conceito polissémico e pode surgir como sinónimo 

de língua estrangeira (LE), língua aprendida em imersão no contexto de acolhimento, e 

ainda língua para falantes de outras línguas. A grande diferença entre uma LS e uma LE é 

que a esta não serve necessariamente à comunicação e, por isso, não é fundamental para 

a integração, porém com a LS isso não acontece. De acordo com Stern (1983), o termo LS 

deve ser aplicado para classificar a aprendizagem e o uso de uma língua, que não é 

materna, dentro de fronteiras territoriais em que ela tem uma função reconhecida; já o termo 

LE deve ser usado para classificar a aprendizagem e o uso em espaços onde essa língua 

não tem qualquer estatuto sociopolítico, como acontece, por exemplo, com a aprendizagem 

do português por estudantes em universidades estrangeiras (Leiria et al., s.d.).  

1.3. Português Língua Não Materna: uma Problemática Conceptual 

Marcada pela colonização, pela imigração e pela emigração, bem como pelas 

relações estabelecidades entre povos e culturas, a Língua Portuguesa (LP), a terceira 

língua europeia mais falada no mundo (Branco et al., s.d.), depara-se com uma diversidade 

de situações de contacto e de distintos contextos de aprendizagem, de onde advém 

produtos linguísticos, de grupo ou individuais, diferentes entre si (A. Pinto, 2007; Leiria, 
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1999; Pessoa, 2008).  De referir que a LP é um macrossistema constituído por variantes 

distintas: o Português Europeu (PE) e o Português do Brasil (PB), com as suas 

peculiaridades (regionalismos, sociolectos, variantes dialectais) e a norma de referência, 

que domina o uso culto, o ensino e a comunicação, a norma padrão. Quanto às variedades 

africanas do português (cf. Ançã, 2013), a situação é variada, pois “enquanto em Angola e 

Moçambique o número de falantes tem vindo a aumentar desde a independência destes 

países, noutros casos, como é o de São Tomé e Príncipe ou Cabo Verde, utiliza-se 

amplamente o crioulo, sendo o português  adquirido como língua segunda” (Branco et al., 

s.d., p. 9). 

Ao português falado pelos filhos de emigrantes portugueses que residem ou 

regressaram de um país de emigração; ao português adquirido pelos filhos dos imigrantes 

residentes em Portugal; ao português aprendido por falantes estrangeiros num curso de 

português para estrangeiros; ou ao português falado, por exemplo, por estudantes 

timorenses que aprendem a língua portuguesa de escolarização, dizemos que cada um 

deles se ajusta a um grupo de falantes de Português Língua Não Materna (PLNM) distintos 

(Flores, 2013) (cf. Mateus, 2008). O PLNM é um conceito abrangente, que contempla 

diferentes tipos de aquisição, de aprendizagem e de domínio de língua. O PLNM é 

específico no contexto português, uma vez que, como A. Pinto (2007) referiu, se 

desenvolveu a partir de uma necessidade de cariz social, cultural e político (geoestratégico). 

Por um lado, a chegada a Portugal de um número elevado de cidadãos estrangeiros, no 

romper da década de setenta, cuja LM não era a LP, exigiu que se multiplicasse a oferta de 

aulas de LP direccionadas a este público2 - esta era uma necessidade de cariz social e 

 
2 Após o 25 de abril, altura da descolonização dos territórios africanos, afluíram em Portugal cidadãos 
de outras raças, culturas ou nações. Tal afluxo começou com os cidadãos dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP), isto é, cidadãos de países em que a LP é a língua oficial. Mais à frente, 
na sequência da desintegração da União Soviética, entram no território português cidadãos cujo 
domínio da LP era nulo. Assim, e porque a infiltração destes indivíduos conduz à necessidade de 
criar estratégias de estabilização e consolidação do tecido social, ensinar a língua e proceder à 
familiarização da cultura é fundamental para a sua integração. Na sequência do redutor apoio 
pedagógico oferecido pelas escolas – referimo-nos ao tempo disponibilizado, o qual divergia de 
escola para escola -, com os Despachos Normativos número 7 de 2006 (de 6 de fevereiro) 
(https://dre.pt/application/conteudo/551834) e número 30 de 2007 (de 10 de agosto) do Ministério da 

https://dre.pt/application/conteudo/551834
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cultural. Por outro lado, o PLNM também tem uma missão internacional, ou seja, leccionar 

português nas universidades e escolas espalhadas pelo mundo3 a alunos cuja LM não é o 

português ou que tiveram uma aquisição deficitária do português como LM – é o caso dos 

filhos de emigrantes lusófonos – esta é uma missão cultural e política. O PLNM divide-se 

portanto em três tipos: Português Língua de Herança (PLH), Português Língua Segunda 

(PLS) e Português Língua Estrangeira (PLE) (Figura 4). 

Figura 4 

Tipos de PLNM (elaboração própria) 

1.3.1. Tipos de PLNM. 

O termo Língua de Herança (LH), do anglicismo heritage languages, foi referido nos 

Programas Ontario Heritage Languages Programs nos finais dos anos 70 do século 

 
Educação (https://dre.pt/application/conteudo/3189842), oficializa-se a presença do PLNM no 
currículo dos Ensinos Básico e Secundário. Paralelamente, o Ministério da Educação promoveu a 
elaboração de dois documentos orientadores onde se definem objectivos, conteúdos e metodologias 
a seguir no ensino-aprendizagem do PLNM. São eles: Português Língua Não Materna no Currículo 
Nacional: Documento Orientador (Perdigão, 2005) e Linhas orientadoras para o trabalho inicial em 
Português Língua Não Materna Ensino Secundário (Leiria, 2008).  
3  Recomenda-se a consulta do site oficial do Instituto Camões, I.P. (https://www.instituto-
camoes.pt/) para consultar os países em que a LP é leccionada. 

PLNM

Português 
Língua de 
Herança 

(PLH)

Português 
Língua 

Estrangeira 
(PLE)

Português 
Língua 
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https://dre.pt/application/conteudo/3189842
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passado, no Canadá, e tem vindo a crescer nos Estudos Unidos da América (E.U.A.) 

(Cummins, 2005, p. 585). A LH é detentora de vários sinónimos (Soares, 2012), como: 

língua dos imigrantes; língua dos refugiados, língua dos indígenas, língua ancestral 

(Deusen-Scholl, 2003; Kondo-Brown, 2007; He, 2010), língua familiar, língua primitiva, 

língua nativa, língua da comunidade (Shin, 2010), língua colonial (Carreira & Potowski, 

2011; Fishman, 2001), língua étnica, língua minoritária, língua não-social (Valdés, 2005), ou 

até mesmo, como referiu Flores (2013, p. 37), citando diversos autores, semispeakers 

incomplete acquires, pseudobilingues. Este leque de sinónimos traduz uma certa falta de 

consenso entre os linguistas: “the multiplicity of terms may be, in part, a reflection of the 

general lack of clarity among linguists about what such speakers know of their home 

language, and how best to characterize them linguistically” (Polinsky & Kagan, 2007, p. 2).  

A língua de herança é aprendida no seio familiar desde muito cedo, todavia não é a 

língua dominante da sociedade em que a criança vive (M. Barbosa & Flores, 2011). Flores e 

Melo-Pfeifer (2014) referiram ainda que os falantes de herança4, traduzido de heritage 

speaker (Cummins, 2005), cuja definição é sobretudo de ordem sociológica, são os 

imigrantes de segunda e terceira geração que cresceram no país de acolhimento tendo 

como língua dominante a língua da sociedade de acolhimento, sendo a exposição 

simultânea mas desequilibrada às duas línguas o que caracteriza o falante de herança.  

São considerados falantes de herança portugueses os luso-descendentes que 

vivem, por exemplo, nos E.U.A.5, no Canadá, na Venezuela, na França, na Suíça  na 

Alemanha (M. Barbosa & Flores, 2011, p. 82). Flores (2013) mencionou que no caso do 

português, apesar de ser a primeira língua adquirida, ao longo do desenvolvimento da 

criança emigrante, a língua falada no contexto familiar rapidamente se torna minoritária. É 

usada em contextos muito restritos, com os pais e com a comunidade emigrante 

 
4 Relativamente aos falantes de heranças as autoras M. Barbosa e Flores (2011, p. 81) fizeram 
referência a vários estudos efectuados nas últimas duas décadas, como Pires, 2011; Pires & 
Rothman, 2009; Polinsky, 1997, 2006, 2008; Polinsky & Kagan, 2007; Montrul 2002, 2004, 2010; 
Schoenmakers- Klein, 1989, 1997;; Rothman, 2007, 2009; e Valdés, 1995. 
5 Sugere-se a consulta do estudo O Ensino da Língua Portuguesa nos E.U.A., realizado pelo ISCTE-
IUL (Costa, et al., 2014). 
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portuguesa, às vezes com os irmãos, e muito raramente com os amigos que têm a mesma 

origem. O ensino do português organizado pelo consulado, pelo Instituto Camões, I.P.6 ou 

até mesmo pelas associações culturais de imigrantes, grupos paroquiais ou community 

schools (Costa, et al., 2014, p. 117) é facultativo e restringido a duas ou três horas por 

semana. A língua do país de acolhimento é a língua dominante. Afinal, é a língua de 

socialização, dos amigos, da escola, das interacções diárias fora da escola (Flores & Melo-

Pfeifer, 2014). 

Segundo M. Barbosa e Flores (2011), o bilinguismo de herança se assemelha ao 

processo de aquisição de uma LS, uma vez que este falante também se caracteriza pelo 

facto de não conseguir adquirir completamente todos os aspectos gramaticais da sua LS, 

havendo estudos que revelam, inclusivamente, que os falantes de herança e os falantes de 

uma LS apresentam o mesmo tipo de erros gramaticais (M. Barbosa & Flores (2011)). Além 

do mais, a variação na quantidade e no tipo de input que ambos recebem da língua-alvo 

aproximam o falante de herança do falante de uma LS. 

Viu-se anteriormente que o conceito de LS é polissémico na medida em que pode 

ser sinónimo de LE, ou seja, a língua que a pessoa está a aprender (Grosso, s.d.) (cf. 

Flores, 2013). Ainda que seja uma expressão pedagogicamente não justificada, “introduz 

 
6 Quanto à promoção e divulgação da Língua Portuguesa, e como referiram Branco, et al. (s.d., pp. 
11-13), deve-se destacar, para além do trabalho desenvolvido pelo Instituto Camões, I.P., a 
Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), sendo o Instituto Internacional da 
Língua Portuguesa organismo desta, especificamente dedicado à LP como língua internacional de 
projecção global; a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira das Letras, que se 
dedicam à divulgação da língua, nomeadamente através da edição de dicionários de referência 
(Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea e Dicionário da Academia Brasileira); a Fundação 
Calouste Gulbenkian, sediada em Lisboa, que também apoia a promoção da LP, através, por 
exemplo, do Departamento de Português e História em universidades estrangeiras ou instituições 
culturais de todo o mundo livros de autores portugueses, através do financiamento de projectos de 
investigação (e.g., Corpus de Referência do Português Contemporâneo, Gramática do Português no 
Centro de Linguística da Universidade de Lisboa), de congressos, de conferências e de seminários 
sobre língua e literatura portuguesa; a rádio e televisão públicas de Portugal, que têm apostado na 
promoção da LP através de programas que permitem ensinar boas práticas no uso da língua 
portuguesa; o sector da música, em que a lei estipula que 25% da música emitida nos programas 
seja em português; a promoção da LP através do aumento da projecção internacional de autores 
africanos, brasileiros e portugueses; e o facto de no Brasil se ter aumentado a cooperação 
internacional, com especial incidência no domínio da educação, embora em Portugal tenham 
aumentado projectos de cooperação com o mesmo teor, como por exemplo entre universidades 
chinesas.  
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um cambiante útil em relação à língua estrangeira nos países em que uma língua não 

materna beneficia de um estatuto privilegiado” (Galisson & Coste, 1983, p. 631). É o caso 

do português que enquanto língua oficial é língua de escolarização, como o português nos 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). De  facto, é aqui que se encontra 

a maior partes dos falantes de Português Língua Segunda (PLS) (Leiria, 1999). 

Já num contexto de imersão linguística, e genericamente falando, Portugal recebeu, 

na sequência do pós 25 de Abril – meados da década de 70 – e da independência de 

Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe,  cerca de um 

milhão de habitantes, de origem portuguesa e africana (Ançã, 2008). Mais tarde, perto do 

ano de 2000, Portugal assistiu a uma vaga de cidadãos oriundos da Europa de Leste e da 

Ásia Central, cujos motivos de fixação se prenderam com a “relativa facilidade de 

legalização e obtenção de trabalho, facilidade que contrasta com os obstáculos encontrados 

nos outros países europeus” (Ançã, 2008, 118). Esse fluxo migratório, segundo a autora, 

registou-se predominantemente entre os cidadãos oriundos da Rússia, Moldávia, Roménia 

e Bulgária.  

Considerando estes três cenários da LP no eixo diacrónico, a autora fez referência 

aos três períodos, ou gerações, que marcaram o ensino da LP enquanto língua não 

materna (Figura 5).  

Uma LS é frequentemente a ou uma das línguas oficiais. É indispensável para a 

participação na vida política e económica do Estado, e é a língua ou uma das línguas da 

escola (Leiria, 1999). Ceia (2011) esclareceu, exemplificando, que a definição de LS 

demanda uma relação (política, cultural, literária, histórica, etc.) entre um país que a adopta 

como a língua oficial, normalmente a par de outra(s) língua(s). Veja-se o caso da Suíça, 

país que tem quatro línguas oficiais: romanche, alemão, francês e italiano. 
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Figura 5 

Gerações de imigrantes em Portugal (adaptado de Ançã, 2008, p. 116-117) 

 

A LE, por seu turno, pode ser aprendida e usada em espaços onde ela não tem 

qualquer estatuto sociopolítico, constituindo-se, à partida, em contexto escolar formal ou 

não formal (Perdigão, 2005).  

estatuto de língua é o principal aspecto a considerar: língua segunda é oficial 

e escolar, enquanto língua estrangeira apenas espaço sala de aula de língua. 

(...) Língua segunda é definida como uma língua de natureza não materna (e 

aqui encontra o domínio da língua estrangeira), mas com um estatuto 

particular: ou é reconhecida como oficial em países bilingues ou plurilingues, 

nos quais as línguas maternas ainda não estão suficientemente descritas,- 

refiro os novos países africanos de expressão portuguesa - ou ainda, com 

certos privilégios, em comunidades multilingues, sendo essa língua uma das 

línguas oficiais do país, - o francês, na Suíça, por exemplo. (Ançã, 1999, p. 

15)  

• Ingleses, espanhóis (sobretudo galegos), alemães e franceses: ligados à
comercialização do Vinho do Porto e à expansão mineira;

•Refugiados vindos diretamente para Portugal dos territórios ultramarinos da Ásia
(Goa, Damão e Diu), após a ocupação destes pela União Indiana (um outro
movimento paralelo teve como destino Moçambique)

1.ª Geração: antes do 25 de Abril (iniciada ainda no século XIX)

•PALOPs

2.ª Geração: Pós-25 de Abril, na sequência da descolonização

• Imigrantes da Europa de Leste e Ásia Central

3.ª Geração: anos 2000
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Numa primeira fase, o contexto de LS ocorre numa fase similar às características 

iniciais de aprendizagem da LE, mas ambos domínio e utilização são, e num estádio 

posterior, distintos. Para Crispim (1990), 

os métodos e estratégias de ensino, no quadro de escolaridade, podem 

coincidir na iniciação, com os métodos e estratégias utilizadas para a 

iniciação de uma língua estrangeira, mas no que respeita à utilização 

posterior, o grau de domínio e ‘autoridade’ sobre a variação do sistema nada 

tem de comparável com os que se aceitam para uma língua estrangeira. 

Poderemos dizer que em relação a uma língua estrangeira, existe apenas 

uma aprendizagem, enquanto no que se refere a uma L2, existe apropriação. 

(p. 6) 

Em suma, os falantes do PLH são filhos de emigrantes que cresceram no país de 

emigração. A LM é, na generalidade, o português. Todavia, embora seja uma língua 

adquirida ao longo do desenvolvimento do indivíduo, acaba por se tornar numa língua 

minoritária, na medida em que o falante apenas a utiliza em contexto familiar, em casa. Os 

conceitos PLS e PLE, no entanto, estão relacionados com o contexto de aprendizagem, 

bem como com o(s) factor(es) aquisição e/ou aprendizagem da língua. Aquela (PLE) é 

aprendida e usada, grosso modo, em contexto formal, numa sala de aula, ou seja, a LP é 

ensinada como LE. O PLS, por seu turno, é uma língua adquirida em contexto formal, mas 

acabava por haver posteriormente um contacto com a língua no seio da comunidade, nas 

situações quotidianas e nas relações sociais (J. Ferreira, 2014). Posto isto, o ensino 

acontece em três espaços com características bem distintas, sendo por isso natural que 

essa diversidade se reflicta na preparação de materiais didácticos (Dias, 2008, p. 229), que, 

por si só, não é fácil. Com a disseminação tecnológica e com o que a World Wide Web 

possibilita será “mais fácil aproximar distâncias e ultrapassar e dinamizar este estádio 
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aparentemente estático” (Dias, 2008, p. 230), para além de facilitar a sua adaptação e 

inserção em distintos contextos. 

1.3.2. Da Didáctica das Línguas à Didáctica do PLNM. 

A Didáctica, palavra oriunda da expressão grega tecné didaktiké, é interpretada por 

Jan Amos Comenius (1592-1670), em Didática Magna de 1649 (R. Santos & Souza, 2018),  

como a “arte de ensinar”. 

Nós ousamos prometer uma didáctica magna, ou seja, uma arte universal de 

ensinar tudo a todos: de ensinar de modo certo, para obter resultados, de 

ensinar de modo fácil, portanto sem que docentes e discentes se molestem 

ou enfadem, mas, ao contrário, tenham grande alegria; de ensinar de modo 

sólido, não superficialmente, de qualquer maneira, mas para conduzir à 

verdadeira cultura, aos bons costumes, a uma piedade mais profunda. 

(Comenius, 1651, citado em F. Barbosa & Freitas, s.d., p. 2) 

A Didáctica é defendida e estudada há séculos por diferentes teóricos, estudiosos e 

autores que procuravam identificar e discutir acerca de várias técnicas e modelos de 

metodologias educacionais existentes, que teriam como um único fim a melhoria da 

educação (F. Barbosa & Freitas, s.d.). A sua trajectória assenta na busca pela 

ressignificação, apresentando características diversas, de acordo com momentos históricos 

políticos e sociais; inspirando-se nas mais diversas correntes, tendências e concepções 

pedagógicas; e influenciando-se numa história humana que não pára de se reescrever, e 

num conhecimento que se renova a cada momento. Para Alarcão (1994), trata-se de uma 

disciplina charneira na formação de futuros professores, a qual reúne um certo grau de 

complexidade. Afinal, nela confluem saberes como os científicos e os ensinados, sobre o 

sujeito de aprendizagem e sobre os objectos, os processos e os meios dessas 
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aprendizagens, saberes sobre a teoria curricular e sobre os modos de acção do docente. 

Enquanto área da pedagogia, a Didáctica estuda o fenómeno “ensino” (Pimenta, 2013). 

As recentes modificações nos sistemas escolares e, especialmente, na área 

de formação de professores configuram uma ‘explosão didáctica’. Sua 

ressignificação aponta para um balanço do ensino como prática social, das 

pesquisas e das transformações que têm provocado na prática social de 

ensinar. (Pimenta, 2013, p. 146) 

Há, então, uma constante articulação entre a teoria e prática com outras áreas do 

conhecimento para, deste modo, dar suporte ao professor no desenvolvimento das suas 

habilidades e competências perante a educação (F. Barbosa & Freitas, s.d.). A prática 

pedagógica é o objecto da Didáctica, isto é, o “como fazer”, que só faz sentido quando 

articulado com o “para que fazer” e com o “por que fazer” (S. Santos & Costa, 2013). 

Em Portugal, nos anos 80 do século XX, surgiu um interesse acentuado pelas 

“didácticas e metodologias específicas das disciplinas, intimamente associada à clara 

assumpção da formação de professores a nível nacional como área de intervenção das 

instituições do ensino superior” (Alarcão & Araújo e Sá, 2010, p. 49). Desta feita, não é de 

estranhar que, numa primeira fase, a Didáctica das Línguas7 (DL), “campo disciplinar que 

tem como objecto de estudo a educação em línguas (maternas, estrangeiras e clássicas), 

nas suas práticas, processos, condições e factores influenciadores” (Alarcão & Araújo e Sá, 

2010, p. 9), se tenha detido na concepção e leccionação destas disciplinas em contexto 

académico, de investigação, conferindo-lhe assim uma dimensão científica, legitimando-a. 

Eis a razão pela qual surge a criação do termo “didáctica curricular”, igualmente designada 

 
7 Recomenda-se a consulta de dois projectos, onde é esboçada a caracterização da DL em Portugal, 
designadamente: EADL - Estado de Arte em Didáctica de Línguas, encomendado pela Sociedade 
Portuguesa de Ciências da Educação, coordenado por Isabel Alarcão, cujo resultado se espelhou 
num artigo de síntese, e o Projecto EMIP, “Um estudo meta-analítico da investigação em Portugal” 
(cf. Alarcão & Araújo e Sá, 2010). Recomenda-se ainda a leitura do artigo “A constituição da área 
disciplinar de Didáctica das Línguas em Portugal” (cf. Alarcão, 2010), onde se sintetiza o percurso da 
DL, em Portugal.  
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“dimensão curricular”, no modelo “tríptico didáctico” de Alarcão (1994), que, nos finais dos 

anos 70 e inícios dos anos 80, mereceu atenção dos professores de Didáctica (Alarcão, 

2010). Paralelamente ao desenvolvimento gradual da DL, cujo antecedente teórico mais 

influente foi a Linguística Aplicada8, conceptualizava-se a formação em didáctica como 

disciplina estruturante na formação de professores. Estava-se perante uma outra “dimensão 

profissional” da Didáctica –outra dimensão apontada no modelo “tríptico didáctico” de 

Alarcão (1994) - relacionada com a real efectivação do processo de ensino-aprendizagem 

na sala de aula pelos professores. A par destas duas dimensões (curricular e profissional), a 

mesma autora faz referência a uma outra dimensão, a “investigativa”, que visa o 

aprofundamento do conhecimento ligado aos processos subjacentes ao ensino-

aprendizagem (Alarcão & Araújo e Sá, 2010). Mais tarde, em 2006 (Alarcão et al., 2009), 

dá-se uma reconfiguração do “tríptico didáctico”, ou seja, introduz-se uma nova dimensão, a 

“dimensão política”9, um aspecto que se tornou evidente e releva interacção entre a DL e a 

sociedade. A Figura 6 traça o percurso realizado a partir de 1989 até à actual proposta. 

Estamos perante o fenómeno globalização, com particular incidência na constituição 

do espaço europeu e à informatização que nos permite novas modalidades e contextos de 

informação, comunicação e interacção, em que as línguas desempenham um papel 

fundamental (Alarcão, 2010). Num momento em que Araújo e Sá, em 2004, se referiu à 

evolução da DL em Portugal como “diluição de fronteiras” 10 , o plurilinguismo e a 

intercompreensão passaram a constituir a nova estrutura da DL. Assiste-se a um 

“renascimento da dimensão humanista da aprendizagem das línguas e do seu contributo 

 
8 Em Portugal, os seus percursores foram, entre outros, João Malaca Casteleiro, Fernanda Irene 
Fonseca, Joaquim Fonseca, Emília Ribeiro Pedro, Maria Emília Ricardo Marques, Manuel Gomes da 
Torre e Vitor Aguiar e Silva, ainda que de outro campo científico (cf. Alarcão, 2010). 
9 A dimensão política é explicitada como “o discurso relativo ao pensamento e às decisões que (têm) 
a ver com as macro-orientações estratégicas influenciadoras das linhas de acção consubstanciadas 
na organização dos sistemas educativos, dos currículos, programas e orientações curriculares, 
independentemente de quem tem o poder de decisão (maioritariamente os políticos) e o poder de 
exprimir opinião com intencionalidade crítico-transformadora eventualmente influenciadora das 
macro-decisões (os didactas incluindo também neles os professores)” (Alarcão et al., 2009, p. 16) 
10 Dentro desta temática transfronteiriça, propõem-se a consulta do Programa Nacional de Ensino do 
Português (PNEP), iniciado no ano lectivo de 2006-2007, no âmbito da DGIDC do Ministério da 
Educação, coordenado por Inês Sim-Sim, bem como a leitura do n.º 15 da Revista Intercompreensão 
e do artigo de Silva e Silva, nele incluído.   
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para o desenvolvimento de atitudes de identidade, respeito, solidariedade, cidadania, 

escuta, diálogo e co-construção” (Araújo e Sá, 2004, p. 72) (cf. Bizarro & Braga, 2004). 

Figura 6 

Esquema reconfigurado das dimensões da DL (Alarcão & Araújo e Sá, 2010, p. 50) 

 

Na conferência “Do Triunfo do Particularismo à Diluição De fronteiras: A Didáctica de 

Línguas face a novas utopias”11, Araújo e Sá, assinalou a emergência de uma Didáctica de 

Plurilinguismo, a que não são alheios conceitos como “intercompreensão”, “plurilinguismo” e 

“sujeito epistémico”, que conferem à DL, na actualidade, uma dimensão que redimensiona o 

seu ensino, extravasa a própria sala de aula e aponta no sentido de uma Educação em 

Línguas (Alarcão & Araújo e Sá, 2010) (cf. C. Tavares, 2007). Vários estudos interpretam a 

 
11 Conferência proferida no II Encontro da SPDLL, subordinada ao tema “Didáctica e Utopia: 
resistência”, e realizada na Universidade do Algarve, Faro (13-15 de Maio de 2004). 
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Didáctica do Plurilinguismo como uma “didactique intégrée de diferentes langues, axée sur 

trois dimensions (personnelle, méthodologique et socio-politique)” (Alarcão et al., 2009, p. 

29), a qual se pode resumir da seguinte forma: 

Tabela 2 

Características da Didáctica do Plurilinguismo (Alarcão et al., 2009, p. 51) 

  Didáctica do Pluringuismo 

Finalidade Desenvolvimento do plurilinguismo enquanto valor e competência. 

Objectivos Aprender línguas possibilita a compreensão de si, do outro e a 
intercompreensão. 

Objectivo de estudo Línguas e a sua diversidade em função de repertórios linguísticos de 
cada um 

Papéis dos actores Professor como mediador e gestor de aprendizagem 
Aluno como mobilizador de capacidades e recursos 

Modalidades 
didácticas 

Actividades de mobilização de repertórios linguísticos plurais dos alunos 
Co-construção do aluno (com os colegas, os professores, os materiais de 
aprendizagem, outras fontes de informação e de interacção) 
Experiência de situação de comunicação intercultural. 

Atitudes Aceitação do outro, da sua língua e da sua cultura 
Desejo, vontade, disponibilidade para a aproximação a outras línguas-
culturas 
Reconhecimento dos ganhos do contacto com a diversidade linguística e 
cultural (flexibilidade cognitiva, enriquecimento da visão do mundo, 
aquisição de novos conhecimentos e competências, nomeadamente de 
mediação) 

Instrumentos Portefólios, biografias linguísticas 

A par da Didáctica do Plurilinguismo, da reconfiguração da DL, coloca-se a 

necessidade de alargar o conceito de didacta. Mas, quem são os didactas de hoje? Alarcão 

(2010) sugeriu que não são apenas os académicos, mas também os professores, que 

sozinhos ou em parceria com os académicos, investigam as questões didácticas. 

Acrescentou ainda que os sinais de mudança vão no sentido de dinâmicas colaborativas 

que manifestam, por exemplo, em redes e formação sustentadas por projectos 

interprofissionais como é caso de “Pedagogia para a Autonomia”, liderada por Flávia Vieira;  

de “Línguas e Educação”, projecto coordenado por Ana Isabel Andrade (cf. Alarcão & 

Araújo e Sá, 2010); e do ICA/DL (Investiga, Colabora e Actua em DL), por Bernardo Canha 

(Alarcão & Canha, s.d.). Estas comunidades são, hoje em dia, muito facilitadas pela 

mediação das TIC (Melo, citado em Alarcão, 2010, p. 52). Por tudo isto, a epistemologia da 
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DL foi-se clarificando no sentido de ciência que interage com outras ciências, constituindo-

se como disciplina de interface entre várias áreas do saber que mobiliza com a finalidade de 

compreender e intervir sobre os acontecimentos em sala de aula, seu objecto de estudo 

(Canha, 2001, p. 36) 

1.3.2.1. Didáctica do PLNM. 

A Didáctica do Português, igualmente conhecida por “Metodologia do Ensino do 

Português” (J. Carvalho, 2013), está orientada para contextos e públicos relativamente 

homogéneos. Porém, a LP tem vindo a ser olhada numa perspectiva de Língua Não 

Materna (LNM), seja LS, LE ou LH. Assim, e contrariamente ao que se sucede com as 

outras didácticas, a Didáctica Específica do PLNM reveste-se de características específicas, 

apresentando uma enorme diversidade e heterogeneidade, no que se refere aos contextos 

em que o seu ensino pode ocorrer. Parece-nos ser pertinente recuar, neste ponto, até aos 

tempos idos e perceber o porquê deste teor heterogéneo e diversificado a que nos 

referimos.  

Foi há sensivelmente trinta anos que se começou a falar mais de “Lusofonia”, 

período em que se dá o despertar da motivação para aprender e ensinar o português e, por 

isso, se deixa de dispensar a investigação neste campo (Leiria, 2001, p. 348). Todavia, não 

significa que antes desta data não se leccionasse português a alunos estrangeiros, nem 

significa que não houvesse estudos e ensaios de reflexão no âmbito desta área didáctica 

(A. Pinto, 2007) (cf. Barreto, 1968; Fonseca, 1973, Quintela, 1963; Roche, 1967), ou que 

não tivessem surgido materiais de ensino como manuais ou livros de exercícios (Sílvia, 

1976). Também Casteleiro (1991) referiu que 

Esta disciplina ainda é relativamente jovem. De certo modo encontra-se ainda 

em fase de criação. De facto, só nos últimos anos começaram a produzir-se 

em Portugal os primeiros estudos de reflexão sobre o ensino/aprendizagem 
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do português como língua estrangeira, tendo a par destes surgido vários 

manuais pedagógico-didácticos para o ensino da língua a estrangeiros. O 

que não significa que o ensino do português a estrangeiros não tenha uma 

longa tradição em Portugal, que remonta a cerca de sessenta anos atrás. (p. 

116) 

O PLNM não estava, então, convenientemente estruturado e não tinha a robustez 

necessária para se constituir como área didáctica, visto que faltavam estudos, investigação, 

metodologias sistematizadas, bem como instrumentos de ensino em quantidade e qualidade 

necessárias (A. Pinto, 2007).  

Em Portugal, devido ao afluxo migratório particularmente sentido nos anos 2000, 

surgiram normativas e documentos orientadores12 para o ensino-aprendizagem do PLNM. 

Por outro lado, sendo uma língua ensinada, também, além-fronteiras a alunos cuja LM não 

é o português, ou a alunos que adquiriram a LP de forma frágil e deficitária – caso dos filhos 

de emigrantes lusófonos -, surge o Quadro de Referência do Ensino do Português no 

Estrangeiro – documento orientador (QuaREPE) (Grosso et al., 2011), que, tal como o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: Aprendizagem, Ensino, Avaliação 

(QECR) (Conselho da Europa, 2001), nasce a pensar num público a viver em países cuja 

língua oficial não é o português, para além de ter presente que o ensino e a aprendizagem 

de uma língua, numa sociedade em mutação, “multilingue e multicultural, geram a 

heterogeneidade como riqueza, apontando para a construção de uma competência 

plurilingue e pluricultural” (Grosso et al., 2011, p. 7). O QuaREPE, 

fornece uma base comum para a elaboração de programas, definição de 

linhas de orientação curriculares, construção de materiais pedagógico-

 
12 Português Língua Não Materna no Currículo Nacional: Documento Orientador (Perdigão, 2005); e 
Linhas orientadoras para o trabalho inicial em Português Língua Não Materna Ensino Secundário 
(por Leiria, 2008). 
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didácticos e de instrumentos de avaliação, explicitando objectivos, sugerindo 

conteúdos, mostrando-se flexível em relação aos métodos, reforçando a 

transparência para todos os utilizadores do QuaREPE, designadamente em 

relação aos cursos, programas e qualificações, promovendo a cooperação 

entre sistemas educativos e intervenientes no próprio processo de formação. 

(p. 7) 

Os princípios e finalidades que regem este documento, assim como os utilizadores a 

quem se destina, condensam-se na Figura 7. 
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Figura 7 

Princípios, finalidades e utilizadores do QuaREPE (Grosso et al., 2011, pp. 9-10) 

 

Como área de estudo e área de ensino, o PLNM tem-se desenvolvido e progredido. 

Para marcar a sua autonomia e a sua identidade, começou por ter de se diferenciar da 

Didáctica do PLM, sem desta se dissociar completamente. Afinal, as duas partilham o 

campo da Didáctica das Línguas, da Linguística e da Psicolinguística, assim como domínios 

teóricos, embora estes últimos bifurquem quanto aos objectos de estudo e às metodologias. 

• Inclusão e sustentabilidade: a inclusão (exequível em vários formatos) é decisiva
para a sustentabilidade.

•Transparência, abertura, coerência: o reconhecimento decorrerá da sua
transparência, da sua abertura à colaboração de intervenientes vários e da
coerência na aplicação das orientações.

•Autonomia do ensino e da aprendizagem: participação activa do público-
aprendente no processo de desenvolvimento das suas competências em português,
através do envolvimento da comunidade familiar e social mais próxima, bem como
da ligação com o espaço formal de ensino e aprendizagem com utilizadores da
língua de outros contextos.

PRINCÍPIOS

•Contribuir para a integração com sucesso do público-alvo do Ensino Português no
Estrangeiro (EPE) nos sistemas educativos em que estão inseridos,
independentemente do seu momento de entrada.

•Desenvolver competências gerais em língua portuguesa.

•Contribuir para a promoção da cidadania democrática.

•Dotar a rede de EPE de um instrumento que permita a todos os seus utilizadores
descrever e reflectir sobre a sua prática pedagógica e educativa, apresentar opções
e tomar decisões conscientes, coerentes e consequente.

•Desenvolver a identidade plurilingue e pluricultural dos públicos do EPE,
nomeadamente através do intercâmbio e da exploração das tecnologias de
informação e comunicação.

•Contribuir para uma mudança de paradigma da prática pedagógica e para um perfil
de ensinante mais reflexivo.

FINALIDADES

•Professores.

•Organizadores de curso.

•Conceptores de currículos.

•Examinadores.

•Autores de materiais pedagógicos.

•Encarregados de educação.

•Autoridades educativas (locais, regionais e nacionais) dos sistemas educativos dos
países onde existe oferta do EPE.

UTILIZADORES
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A LP tem vindo a ser olhada numa perspectiva de Língua Não Materna (LNM), seja 

LS, LE ou LH. Assim, e contrariamente ao que se sucede com as outras didácticas, a 

Didáctica Específica do PLNM, reveste-se de características específicas, apresentando uma 

enorme diversidade e heterogeneidade no que se refere aos contextos em que o seu ensino 

pode ocorrer. Para além da heterogeneidade resultante dos contextos, J. Carvalho (2013, p. 

149) apontou outros factores que fortemente contribuem para essa diversidade: 

− Muito embora haja, por parte dos professores experiência e formação 

subjacente em Didáctica o Português Língua Materna e de uma língua 

estrangeira, os imigrantes nas escolas colocam questões que implicam não 

apenas estratégias individualizadas como também a adopção do QECR a 

casos específicos (Perdigão, 2005), o conhecimento dos princípios 

orientadores do PLNM no currículo nacional (Leiria, 2008). 

− O factor diversidade linguística em contexto sala de aula devido à existência 

de um público diversificado13. 

− A leccionação do PLNM no país estrangeiro poderá ser feito numa óptica de: 

ensino da língua e cultura portuguesa aos luso-descendentes; ensino da 

língua e cultura portuguesa em cursos integrados nos sistemas educativos 

nos sistemas educativos dos países de acolhimento; ensino da língua e 

cultura portuguesa a falantes de outras línguas; apoio curricular em casos de 

mobilidade de cidadãos portugueses para outros países da União Europeia; 

experiências de ensino bilingue; ensino da língua portuguesa nos países da 

África sub-sahariana; uma perspectiva de ensino da língua portuguesa em 

alguns dos países do Mercosul (Grosso et al., 2011, p. 6). 

 
13 Sobre a questão da diversidade linguística, é de destacar o projecto Diversidade Linguística na 
Escola Portuguesa (Mateus et al., 2008), que procurou conhecer de forma “sistemática, rigorosa e 
oficialmente apoiada” (Dias, 2008, p. 215), quais as línguas existentes nas escolas portuguesas para 
tentar compreender as implicações que essas línguas têm na aprendizagem do português, tendo, 
para isso, sido propostas “formas de actuação pedagógica e didáctica mais eficazes, no respeito pelo 
desenvolvimento linguístico harmonioso dos alunos, em contexto multilingue” ( Dias, 2008, p. 215). 
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− A proximidade geográfica e linguística dos hispanófonos, por exemplo, 

pressupõe uma abordagem específica. 

− O multiculturalismo e o multilinguismo em sala de aula levam o professor a 

adoptar estratégias alternativas às práticas pedagógicas tradicionais, pelo 

que acaba por eleger como objectivo prioritário as potencialidades do 

contexto (Hadadi et al., 2010). 

 

Toda a especificidade da Didáctica do PLNM, remete-nos para uma outra questão: A 

formação de professores de PLNM, que se afigura abrangente para melhor dar resposta às 

necessidades específicas dos alunos.  

A formação de professores de português, tendo igualmente em vista o ensino do 

PLNM, deverá, segundo (P. Pinto, 2013, pp. 184-187) incluir cinco áreas, cada uma com as 

devidas especificidades (Figura 8).  
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Figura 8 

Especificidades das áreas de formação de professores de português, adaptadas ao PLNM (P. Pinto, 2013)

 

 

 

 

•No caso do PLNM, é necessário congregar os seis níveis de proficiência do QECR
para o Ensino das Línguas. Por outro lado, deve igualmente ter-se em
consideração, o perfil sociolinguístico do(s) aluno(s) – qual a língua materna, que
outras línguas sabe falar, que línguas fala diariamente, em que língua sabe
escrever e escreve regularmente, em que línguas foi escolarizado -, pois é através
desse perfil que o professor se baseará para incrementar estratégias de ensino e de
aprendizagem

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO

•Dever-se-á dar importância à competência de leitura individual silenciosa. A
dificuldade dos alunos de PLNM variará de acordo com o seu repertório linguístico-
comunicativo - proximidade entre a língua materna e o português, alfabetização na
língua materna -, mas poderá ser atenuada pelo recurso a estratégias de
intercompreensão de escrita a partar do (re)conhecimento de formatos e tipologias
textuais, e do vocabulário científico provavelmente partilhado com a língua de
escolarização anterior, salvo no caso de línguas como o guzerate e o mandarim.

•Devem ser utilizados dicionários bilingues, mas também monolíngues, gerais, de
verbos ou de sinónimos. O alargamento do campo lexical deverá ser facilitado com
a elaboração de glossários bilingues.

MÉTODOS E TÉCNICAS DE TRABALHO

•Leitura de textos não só do âmbito da aula de língua, literatura e cultura portuguesa,
mas também de textos expositivos-informativos de outras áreas, como História,
Ciências, Matemática, entre outras. A transversalidade de LP impõe ainda o
desenvolvimento da competência de leitura e textos instrucionais-directivos
académicos, como as fichas de trabalho, questionários dos manuais ou até mesmo
os enunciados dos testes. Daqui resulta um outro ponto: a atenção à produção
escrita breve.

TRANSVERSALIDADE DA LÍNGUA DE ESCOLARIZAÇÃO

•É importante que o professor saiba planificar e desenvolver actividades de
conversação e de escuta diversificados. Estas actividades serão decisivas para a
integração na escola e na comunidade. Assim, a inserção do aluno na nova
comunidade poderá obrigar o professor a conhecer, por exemplo, as
especificidades do registo oral corrente da região – fonologia, léxico, semântica,
sintaxe -, sem, com isso, escamotear o português-padrão.

ORALIDADE ESPONTÂNEA

•O estudo de uma Língua serve para o conhecimento dos Outros (particularmente,
os falantes da Língua em estudo), mas também para a construção da própria
identidade. É nessas aulas que são abordados aspectos linguísticos, literários e
culturais que constituem a base identitária, individual e colectiva, da comunidade de
acolhimento.

EDUCAÇÃO INTERCULTURAL
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1.4. Método e Abordagem: Conceptualização 

Método, do grego méthodos (meta, denota sucessão, ordenação; hodos, significa 

caminho, via) (Kumaravadivelu, 2006a), é um conceito que está relacionado com um 

caminho, que, seguido de forma ordenada, visa chegar a certos objectivos, fins, resultados. 

Quando o assunto é o ensino de língua estrangeira, surgem duas concepções sobre 

método, as quais são frequentemente citadas no domínio científico. Referimo-nos aos 

trabalhos de Eduarda Anthony (1963) e de Richards e Rogers (1986) (citado em Vilaça, 

2008) (cf. Pedreiro, 2013; Pennycook, 1989). No primeiro, o termo é usado com um sentido 

intermediário entre abordagem e técnica, e, no segundo, trata-se de uma combinação entre 

abordagem, desenho, e procedimentos (S. Sousa & Soares, 2012). 

A concepção de Eduarda Anthony é hierárquica, em que o método é visto como o 

estágio intermédio entre a abordagem de ensino e as técnicas adoptadas pelo professor. 

Nesta hierarquia, o método deriva da abordagem do professor – por abordagem o autor 

considera as concepções do professor a respeito da natureza da linguagem e dos 

processos de ensino-aprendizagem – e, como consequência, influencia a escolha e o 

emprego de técnicas de ensino – as técnicas são os recursos, as estratégias e as 

actividades práticas empregues pelo professor na sala de aula para que o método atinja a 

sua realização concreta em contexto pedagógico. Uma abordagem pode gerar diferentes 

métodos e um método realiza-se na prática por diferentes técnicas. Uma mesma técnica 

pode, por sua vez, ser adoptada em métodos diferentes (Vilaça, 2008). Nesta hierarquia, a 

abordagem é o elemento mais abrangente e a técnica o elemento mais específico (Figura 

9). 
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Figura 9 

Posição hierárquica do conceito de método (Vilaça, 2008, p. 78) 

Para os autores Richards e Rodgers (1986), que reformularam e ampliaram o 

conceito de método, um método deixa de ser hierárquico passando a ser o resultado da 

combinação entre três componentes: abordagem, desenho (design) e procedimentos 

(Figura 10). 

Figura 10 

Relação entre os elementos de um método segundo Richards e Rodgers (Vilaça, 2008, p. 78) 

  

A abordagem resulta, tal como Anthony defendia, das concepções que o professor 

tem sobre a língua e a aprendizagem. Considere-se como exemplo o método audiolingual, 

que interpreta a língua enquanto estrutura/forma (estruturalismo), e cuja visão de 

aprendizagem é o behaviorismo (construtivismo). O desenho (design), que deriva da 

abordagem, congrega objectos de ensino; programas; papel do professor, do aluno e dos 

MÉTODO

ABORDAGEM DESENHO PROCEDIMENTOS

ABORDAGEM MÉTODO TÉCNICA
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materiais; e tipos de tarefas. Os procedimentos referem-se às técnicas, aos 

comportamentos, às práticas e estratégias didácticas que possibilitam a execução prática e 

real de um método na sala de aula. Eis a razão pela qual Leffa (1988) chamou a atenção 

para a problemática terminológica de método/abordagem, dada a existência de diferentes 

métodos pelos quais se pode aprender uma língua. Segundo o próprio,  

dada a abrangência com que se usava o termo ‘método’ no passado . . . 

convencionou-se subdividi-lo em abordagem (do inglês approach) e método 

propriamente dito. Abordagem é o termo mais abrangente e engloba 

pressupostos teóricos acerca da língua e da aprendizagem. (pp. 211-212) 

Quando os pressupostos variam, variam também as abordagens. O método, por seu 

turno, tem, então, uma abrangência mais restrita. Não trata os pressupostos teóricos da 

aprendizagem de línguas, mas antes de normas de aplicação desses pressupostos. O 

método pode estar contido dentro de uma abordagem.  

Pedreiro (2013) referiu que o ensino profissional para a aprendizagem das línguas 

conta com cerca de cinco mil anos, sendo que, primeiramente, ensinava-se uma língua 

dentro da sua própria civilização, transmitida de geração em geração. Esse mesmo ensino, 

e em virtude de conquista de povos falantes de outras línguas, do comércio, entre outras 

tantas razões, rapidamente passou a ser o de uma língua estrangeira. Pretende-se com isto 

dizer que, já nessa altura, se aplicava um método, escolha essa que resultava da 

consciencialização de que a sua adopção poderia facilitar ou dificultar a aprendizagem, e, 

como tal, estaria directa ou indirectamente relacionada com o sucesso de aprendizagem 

(Grosso, 1999) (cf. Richards & Rodgers, 2001, 2014). É um procedimento. A “abordagem” 

refere-se, então, aos princípios teóricos acerca da língua e da aprendizagem. É axiomática. 

Descreve a natureza do objecto a ser leccionado.  
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1.4.1. Principais Métodos de Língua. 

Por volta do século XVIII, as línguas modernas começaram a ser estudadas nas 

escolas europeias, cujo ensino era baseado nos mesmos moldes do ensino das línguas 

clássicas onde abundavam as regras gramaticais, as listas de vocabulário e as frases para 

tradução (Dias, 2008, p. 55). A. Tavares (2008) recuou até aos séculos XVI e XVII para 

fazer referência a alguns dos nomes que viriam postumamente a ficar na história da 

Didáctica das Línguas Estrangeiras (e.g., Roger Asham (1515-1568), Michel de Montaigne 

(1533-1592), e John Locke (1632-1704) (p. 15), pelas metodologias que defendiam e que 

viriam a influenciar métodos que correntemente ainda são seguidos (Abrahão, 2015). 

Larsen-Freeman  Anderson (2011) e Richards e Rodgers (2014) categorizaram-nos, 

classificaram-nos e descreveram-nos como:  gramática-tradução, directo, audiolingual 

(audivisual), situacional, silencioso, comunitário, sugestopédia, resposta física total, 

abordagens oral, natural e comunicativa, Inteligências Múltiplas (Multiple Inteligences) (cf. 

Deraskhshan & Faribi, 2015), Ensino de Línguas Baseado em Tarefas (ELBT). Alguns 

destes métodos e abordagens foram e ainda são adoptados, sendo que a abordagem 

comunicativa, em diferentes interpretações, parece orientar o processo de ensino-

aprendizagem em variados contextos públicos e privados (Abrahão, 2015).  

Relativamente ao Método Gramática-Tradução, inicialmente designado Prussian 

Method (Richards & Rodgers, 2001, p. 5), nos E.U.A., é actualmente mais conhecido por 

Método Tradicional. Este método, cujo ensino se estende até aos anos 40 do século XX, foi 

a maneira encontrada para se trabalharem as línguas clássicas como o Grego e o Latim. O 

enfoque do ensino e da aprendizagem girava em torno da tradução e da versão de textos 

literários, já que o método era usado para auxiliar os alunos na leitura destes textos em 

língua estrangeira, ou seja, falar não era o objectivo e a prática oral limitava-se à leitura de 

textos em voz alta (Dias, 2008). O referencial de sucesso na aprendizagem da língua 

estrangeira era a habilidade de traduzir de uma língua para a outra, que poderia ser obtido 

pela tradução literal e pela busca das similaridades entre a primeira e a segunda língua. 
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Neste método, o professor é o centro do processo e o aluno assume uma atitude passiva e 

submissa perante a autoridade exercida pelo professor. 

Contrariamente ao Método Tradicional, surge o Método Directo, desenvolvido nos 

E.U.A. a partir dos finais do século XIX, que estabelecia um conceito de aprendizagem de 

língua bastante diferente daquele que se preconizava no Método Tradicional (G. Cook, 

2003, p. 33). O Método Directo diminui totalmente o valor do uso da primeira língua e 

enfatiza o uso da língua-alvo em sala de aula por via da interacção, i.e., retirava o uso da 

língua materna da sala de aula, exigindo a utilização de diálogos na língua alvo em estilo 

conversacional, recorrendo a ilustrações que contextualizavam o sentido, promovendo uma 

aprendizagem indutiva da gramática e reservando os textos literários apenas para prazer da 

leitura (Dias, 2008., p. 56). 

Language classes following this approach adapt various features of direct 

grammar instruction to the teaching of conversational skills; that is, they 

attempt to provide focused instruction on the main rules of conversational or 

discourse-level grammar (e.g., pragmatic regularities and politeness 

strategies, communication strategies, and various elements of conversational 

structure such as openings, closings, and the turn-taking system). (Celce-

Murcia et al., 1997, p. 141) 

Este método foi palco de diferentes aprendentes – imigrantes, pessoas de negócios 

e turistas -, que necessitavam de aprender a falar e a escrever rapidamente. Os então 

designados expertos em aprendizagem de língua, que G. Cook (2003, p. 33) designou 

language learning experts, deram resposta a estes desafios recorrendo a novas ideias, bem 

diferentes, acerca de como as línguas deveriam ser ensinadas. Apesar de o professor ser 

falante nativo da língua-alvo e de direccionar as actividades, o aluno tem um papel mais 

activo na própria aprendizagem do que no Método Tradicional. Ambos professor e alunos 

interagem e os professores auxiliam os aprendentes a autocorrigir-se, apresentando, regra 
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geral, a opção errada do aluno e a correta na forma de pergunta. Na prática, os princípios e 

procedimentos são os que se resumem na Tabela 3. 

Tabela 3 

Princípios e procedimentos do Método Directo (Richards & Rodgers, 2001, p. 12) 

− Classroom instruction was conducted exclusively in the target language; 

− Only everyday vocabulary and sentences were taught; 

− Oral communications skills were built up in carefully graded progression organized around 
question-and-answer exchanges between teachers and students in small, intensive 
classes; 

− Grammar taught inductively; 

− New teaching points were introduced orally; 

− Concrete vocabulary was taught through demonstration, objects, and pictures; abstract 
vocabulary was taught by association of ideas;  

− Both speech and listening comprehension were taught; 

− Correct pronunciation and grammar were emphasized. 

O Método Áudio-Oral, audiolingual ou audiolinguismo, como foi designado por 

Brooks em 1964 (Dias, 2008), surge durante a II Guerra Mundial e teve origem nos E.U.A.. 

Este método, referido em várias obras de referência, como as apontadas por Stern (1983, p. 

462) (Brooks, 1960; Stack, 1960, 1966, 1971; Lado, 1964; Rivers, 1964, 1968), resulta da 

fusão da linguística estrutural, representado sobretudo por Bloomfield (1933), e da 

psicologia Behaviorista de Skinner (1957), e enfatiza o ensino da oralidade através de 

diálogos e exercícios estruturais (J. Pinto, 2010). Neste método, a fala deve preceder 

qualquer momento da escrita. Assim, uma vez que este método aceita a divisão do ensino 

em quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever), é possível dividi-las em habilidades 

activas (através das quais os alunos produzem linguagem, como falar e escrever); e em 

habilidades passivas (recepção da linguagem, como ouvir e ler). Assim, do mesmo modo 

que a fala deve preceder a escrita, também as habilidades passivas devem anteceder as 

habilidades activas. Para Pedreiro (2013, p. 5) (cf.  Dias, 2008; Celce-Murcia et al., 1997), 

as principais características deste método são as que se apresentam seguidamente (Tabela 

4). 
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Tabela 4 

Características do audiolinguismo (Pedreiro, 2013, p. 5) 

− O novo material é apresentado em forma de diálogo; 

− Há a dependência de imitação (mimetismo), memorização de jogos de frases; 

− As estruturas são sequenciadas por meio de análise contrastiva e ensinadas uma de cada 
vez; 

− Os padrões estruturais são ensinados recorrendo-se a repetições; 

− Há pouca ou quase nenhuma explicação sobre a gramática: esta é ensinada por analogia 
indutiva e não por explanação dedutiva; 

− O vocabulário é limitado e aprendido em contexto; 

− É vasto o uso de cassetes, laboratórios de línguas e recursos audiovisuais; 

− É dada grande importância à pronúncia; 

− A língua materna não deve ser usada; 

− As respostas corretas são prontamente reforçadas; 

− Procuram levar os alunos a produzirem falas sem erros; 

− Há uma tendência de manipular a língua e desconsiderar o significado, ou seja, o que se 
quer realmente transmitir, comunicar. 

De acordo com este autor, não se verificam grandes diferenças em relação ao 

desempenho do professor. É ele quem coordena e manipula todas as actividades em sala 

de aula. 

Uma variante do Método Audiolingual é o Método Audiovisual (Grilli, 2019; Moura, 

2010), cujas semelhanças e teorias que os sustentam se destacam na Tabela 5. 

Tabela 5 

Comparação entre Método Audiolingual e Método Audiovisual (Moura, 2010, p. 199) 

MÉTODO AUDIOLINGUAL MÉTODO AUDIOVISUAL 

Ênfase na língua e na pronúncia, com omissão 
da leitura e da escrita, por causarem sobre a 
pronúncia efeitos negativos, e a realização de 
trabalhos em laboratórios de línguas com 
materiais audiovisuais. 

Caracteriza-se pela utilização de imagens nas 
aulas (fotografias, imagens, vídeos, etc.) e a 
prática de exercícios de repetição de frases a 
partir de imagens e perguntas relacionadas com 
as imagens apresentadas. Stern (1983, p. 466) 
refere que este método foi primeiramente 
aplicado em Voix et Images de France 
(CREDIF, 1961) e trabalhado mais tarde em 
estudos como Renard e Heinle (1969), CREDIF 
(1971), e Voix et Visages de la France (Heinle 
at al. 1974). 

A Teoria Cognitiva surge como alternativa ao Método Audiolingual, que, segundo 

Stern (1983), 
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is less concerned with the primacy of the audiolingual skills. Instead it 

emphasizes the control of the language in all its manifestations as a coherent 

and meaningful system, a kind of consciously acquired ‘competence’ which 

the learner can then put to use in real-life situations. (p. 469) 

 Esta teoria, que dá mais importância à compreensão que o aprendente tem da 

estrutura de língua do que à facilidade no uso dessa estrutura, a qual se desenvolverá 

automaticamente a partir do uso da língua em situações que contenham sentido, visa “the 

intelectual understanding by the learner of the language as a system”, não rejeitando 

“disguise or deemphasize the counscious teaching of grammar or of language rules. It does 

not avoid the presentation of reading and writing association with listening and speaking” 

(Stern, 1983, p. 470). Sendo uma espécie de reformulação dos Métodos Gramática 

Tradução e Método Directo, a Teoria Cognitiva surge, então, com o intuito de “introduzir as 

novas perspectivas da psicologia e da psicolinguística e os novos desenvolvimentos da 

linguística para a pedagogia da língua” (Dias, 2008, p. 60).  

A década de 70 foi considerada por Stern (1983) como sendo um período de 

emancipação da linguística educacional, um período em que se assistia a uma 

convergência entre a teoria e a prática. 

a number of linguists in Britain and other European Countries, from about 

1970, took a lead in advancing a more semantic, more social, or more 

communicative view of language. They were aware of the fact that the 

practical demands of a communicative approach to language teaching ran 

ahead of existing theory and research. (p. 178) 

Dias (2008) referenciou alguns autores que, “vendo a “importância dos aspectos 

funcionais e comunicativos da língua, sentiram que era mais importante alertar para a 

comunicação na língua alvo do que exigir a mestria de estruturas cognitivas” (p. 60). A 
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mesma autora fez ainda referência ao trabalho desenvolvido pelo Conselho da Europa, 

também nos anos 70, que concedeu prioridade máxima à necessidade de articular e 

desenvolver métodos alternativos para o ensino das línguas. Referiu que para um dos 

projectos desenvolvidos foi preciosa a colaboração de Wilkins (1972 e 1976, Dias, 2008, p. 

61), que impulsionou a elaboração do Nível Limiar, Threshold Level, Projecto de Línguas 

Vivas do Conselho da Europa, em 1975, não se tratando  

apenas uma compilação de actos de fala, de palavras, de estruturas, ou de 

regras de gramática de uma língua mas é também . . . sobretudo um 

instrumento metodológico, uma caixa de ferramentas, segundo a expressão 

de Louis Porcher, que ajuda o utilizador a construir objectivos e conteúdos de 

aprendizagem em função das suas necessidades. (Casteleiro et al., 1988, p. 

VIII) 

O Nível Limiar surgiu com uma base de premissa que se deve aprender a usar a 

língua, devendo a aprendizagem, enquanto sistema, ser feita em “subordinação a este 

objectivo pragmático. Daí que na planificação e na realização do processo ensino-

aprendizagem sejam os objectivos comunicativos que determinam quais os aspectos 

gramaticais que o aprendente tem de adquirir” (Casteleiro et al., 1988, p. 5). A progressão 

da aprendizagem deve fazer-se pela progressão na comunicação e não pela progressão no 

conhecimento da gramática.  

A Abordagem Comunicativa (AC), ou Communicative Language Teaching (CLT) (G. 

Cook, 2003), marcou o abandono sistemático do método mais tradicional que se focava na 

“forma (na gramática e no vocabulário) para se prestar atenção à linguagem enquanto meio 

de comunicação, pondo a tónica na fluência, em detrimento da correcção, mas sobretudo 

na adequação” (Leiria, 2001, p. 142). A AC é fruto de uma nova visão da língua e 

entendimento da gramática e foi igualmente motivada pela urgência de métodos de ensino 

de línguas mais eficazes (Moura, 2010). Assim, dentro desta abordagem, “cruzam-se a 
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competência linguística, apresentada por Chomsky, e a competência comunicativa, 

defendida por Hymes (1972), que valorizava factores programáticos e sociolinguísticos” 

(Dias, 2008, p. 62) (cf. Pedreiro, 2013). O enfoque da AC era assim “primarily and 

necessarily social, concerned as it was with the goal of successful communication” (G. 

Cook, 2003, p. 36), ou seja, visava levar o aluno a conseguir a competência comunicativa 

em línguas estrangeira, interagindo com outros elementos do grupo (Moura, 2010). De 

referir ainda que um pressuposto central da AC é que a aprendizagem ocorra quando o 

aprendente comunica; “por isso, os exercícios de prática oral em sala de aula deixaram de 

girar em torno da reprodução de supostas rotinas cotidianas, abrindo espaço para a 

comunicação autêntica de informações e impressões dos aprendentes” (Grilli, 2019, p. 38). 

Os aprendentes deveriam conhecer as suas necessidades, primeiro, direccionando-se, 

depois, para a forma, de modo a obter resposta às suas necessidades. Deste modo, todo 

este processo pressupunha uma selecção adequada de estratégias e dos materiais para 

cada aula, sempre apropriados em contexto sala de aula. Acreditava-se que esta 

abordagem motivaria os aprendentes visto que em aula se valorizava os seus objectivos de 

aprendizagem. Esta abordagem de aprendizagem de língua veio trazer, portanto, 

consequências em diferentes níveis, que G. Cook (2003, p. 37) classificou macro level e 

micro level, referindo-se um aos programas e ao currículo, e o outro às actividades em sala 

de aula, respectivamente. Num nível mais lato (macro level), deu-se a criação de recursos 

de língua para fins específicos, no sentido de desenvolver competências linguísticas e 

discursivas para empregos específicos ou para áreas académicas específicas. Por outro 

lado, e num nível mais redutor (“micro level”), dá-se o desenvolvimento de Task-Based 

Instruction (TBI), cuja aprendizagem é organizada em torno de tarefas relacionadas com 

actividades reais, do quotidiano, “focusing the student’s attention upon meaning and upon 

successful task completion” (Richards, 2006, p. 18). Castro, (2017) mencionou que 

actualmente na AC é possível identificar duas metodologias distintas que se focam em 

aspectos diferentes de aprendizagem: Por um lado, destacam-se as abordagens baseadas 

no processo, como o Ensino de Línguas Baseado em Tarefas; e por outro, as abordagens 
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baseadas no produto, como o Ensino de Línguas Baseado em Competências, que 

valorizam, fundamentalmente, os resultados da aprendizagem. Na AC o professor passa a 

assumir um papel de dinamizador e “deixa de centrar em si o desenvolvimento da aula, pelo 

contrário procura estratégias que levem à descentralização das actividades e, por 

conseguinte, a uma tomada de consciência por parte dos alunos da importância que 

assumem na sua própria aprendizagem” (J. Pinto, 2010, p. 76).  

É evidente que a comunicação autêntica em LE não se pode estabelecer sem que 

se compreenda a perspectiva a partir da qual o interlocutor vê o mundo e expressa a sua 

visão. O objectivo já não é imergir o aprendente numa cultura-alvo mas antes oferecer 

recursos para compreender o lugar de fala do outro e expressar-se com empatia. Esta 

capacidade de comunicar, tendo o outro subjacente nessa mesma comunicação, denomina-

se Abordagem Intercultural. 

Na transição para os anos 90, e nos anos 90 (Abrahão, 2015; Grilli, 2019), dá-se 

uma mudança da pedagogia baseada no método para uma pedagogia baseada no não-

método, sendo os trabalhos de Pennycook (1989) e Prabhu (1990) aqueles que começaram 

a reflectir acerca da condição do método, seguindo-se a declaração um tanto provocadora 

de Allwright (1991, citado em Kumaravadivelu, 2006b, p. 66), a morte do método (The Death 

of the Method); a condição pós-método (Kumaravadivelu, 1994) ou um movimento para 

além do método (Kumaravadivelu, 2003; 2006a; 2006b; 2012).  Outros estudiosos se 

questionaram acerca do método, com base na premissa de que não existe um método 

perfeito, como é o caso de Clarke (1994), para quem os métodos enfatizavam os 

fenómenos cognitivos e ignoram as restrições institucionais, políticas, contextuais e sociais 

com as quais os professores se deparam. Por estes motivos, “methods are constructed for 

idealized contexts and thus, unrealistic” (Can, 2009, para. 6) 

O pós-método coloca o professor no centro do ensino-aprendizagem das línguas e 

valoriza as crenças, as experiências e o conhecimento do professor.  
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The value given to teachers should be appreciated because it is the teachers 

who know their learners and the classroom context best. Teachers are 

considered as great sources as a result of their experience in the past as 

students, past experience of teaching, knowledge of one or more methods 

gained throughout their training as teachers, knowledge of other teachers’ 

actions and opinions and their experience as parents or caretakers (Prabhu, 

1990). Therefore, post-method teachers are encouraged to develop and 

create their own methods as they gain experience based on their classroom 

context and knowledge of other methods and approaches. . . . post-method 

teachers are autonomous, analysts, strategic researchers and decision-

makers. (Can, 2009, para. 6) 

A Pedagogia pós-método é um sistema tridimensional constituído por três 

parâmetros (Kumaravadivelu, 1994; 2003; 2006a) (Figura 11):  

1. Parâmetro da particularidade: adequação dos procedimentos de ensino de 

LE às particularidades linguísticas, socioculturais e políticas do local onde 

ocorre. 

2. Parâmetro da praticabilidade: o professor deve gerar teorias a partir da sua 

prática e deve colocar em prática o que teoriza, constituindo-se como sujeito 

autónomo do processo de ensino. 

3. Parâmetro da possibilidade: relacionado com uma pedagogia atenta às 

relações do poder no ambiente de ensino, que leve em conta a identidade e 

as experiências dos aprendentes, possibilitando as transformações sociais. 

Kumaravadivelu (2003; 2006a) propôs um modelo macroestratégico que envolve 

micro e macroestratégias. As macroestatégias, que são princípios orientadores que têm 

origem em fundamentos históricos, teóricos, empíricos e experienciais sobre o processo de 

ensino-aprendizagem de segunda língua (Abrahão, 2015), e que devem nortear o trabalho 

do professor, (Grilli, 2019). “A macrostrategy is thus a general plan, a broad guideline based 
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on which teachers will be able to generate their own situation-specific, need-based 

microstrategies or classroom techniques. In other words, macrostrategies are made 

operational in the classroom through microstrategie” (Kumaravadivelu, 2003, p. 38). 

Figura 11 

Parâmetros da pedagogia pós-método (Kumaravadivelu, 2003, p. 37) 

 

 

As macroestratégias apontadas pelo autor são: 

1. Maximizar as oportunidades de aprendizagem. 

2. Facilitar a interacção negociada. 

3. Minimizar incompatibilidades perceptuais. 

4. Activar a heurística intuitiva. 

5. Promover a consciencialização linguística. 

6. Contextualizar o input linguístico. 

7. Integrar as habilidades linguísticas. 

8. Promover a autonomia do aprendente. 

9. Garantir a relevância social. 

10. Aumentar a consciência social. 
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As microestratégias são procedimentos da sala de aula que são desenhados para 

concretizar os objectivos de uma determinada macroestratégia (Kumaravadivelu, 2006a). 

Como o próprio referiu, cada 

macrostrategy can have any number of, and any type of, microstrategies, 

depending on the local learning and teaching situation; the possibilities are 

endless. However, micro- strategies are conditioned and constrained by the 

national, regional, or local language policy and planning, curricular objectives, 

institutional resources, and a host of other factors that shape the learning and 

teaching enterprise in a given context. Most of all, they have to be designed 

keeping in mind the learners’ needs, wants, and lacks, as well as their current 

level of language knowledge/ability. (pp. 208-209) 

A Figura 12 ilustra os três parâmetros da pegadogia do pós-método como o eixo que 

junta e liga o centro da roda pedagógica (pedagogic wheel). As macroestratégias dão à roda 

a estabilidade e a força necessárias. Nas extremidades, os factores de ordem individual, 

institucional, social e cultural, que influenciam a aprendizagem de uma língua, o ensino de 

uma língua, e o uso da língua numa determinada situação de comunicação.  
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Figura 12 

Roda pedagógica de Kumaravadivelu (2003, p. 41) 

 

1.4.1.1. Ensino de Línguas Baseado em Tarefas. 

 A Aprendizagem Baseada em Tarefas acredita que a aprendizagem é um processo 

natural e de difícil controlo (A. Silva & Marçalo, 2015). Numa primeira instância, o objectivo 

é apresentar ao aluno uma certa forma ou estrutura, praticar essa estrutura, para depois 

poder passar à produção, de acordo com a instrução do professor. Pretende-se fazer com 

que o aluno, trabalhando em diferentes tarefas de interacção com outros alunos, passe por 
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um processo interno de aprendizagem, sendo o trabalho preponderante do professor 

fornecer o material didáctico de forma a criar um ambiente saudável dentro da sala de aula 

(A. Silva & Marçalo, 2015). Trata-se de uma mudança de paradigma behaviorista para uma 

abordagem centrada no aluno.  

A preocupação com actividades orientadas para o sentido, associadas aos trabalhos 

de investigação em modelos de interacção, sugeria uma abordagem baseada em tarefas de 

ensino das línguas estrangeiras, por norma denominado Ensino de Línguas Baseado em 

Tarefa (ELBT), cuja origem surge com Dewey (1913), para quem a experiência é 

extremamente importante no processo de aprendizagem (Rozati, 2014). Mas uma 

aprendizagem que se baseia na experiência deve seleccionar “the kind of present 

experiences that live fruitfully and creatively in subsquent experiences” (Dewey, 1938, p. 

28), ou seja, as experiências dos aprendentes constituirão, para o professor, uma base, o 

problema, no sentido em que, com elas, poderá criar actividades apelativas, agradáveis, a 

serem aplicadas em experiências futuras desejáveis, e, por isso, integrar a experiência 

(vivida) dos aprendentes no currículo (Aedo, 2002). O ELBT baseia-se, então, numa 

educação integral  (Doughty & Long, 2003a),  

which is exemplified in Dewey’s views on the importance of experience and 

relevance in learning and in Bruner’s notion of learning for use via 

participation within a community and emphasis on the development of 

intuitive understanding by means of engaging with authentic problems”. 

(Samuda & Bygate, 2008, p. 498) 

O progresso da língua é, portanto, mais bem sucedido “if teaching aims simply to 

create contexts in which the learner’s natural language learning capacity can be nurtured 

rather than making a systematic language attempt to teach the language bit by bit (as in 

approaches based on structural syllabus)” (Ellis, 2009, p. 2). 
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O ELBT é uma abordagem que procura um equilíbrio entre o sentido e a forma, 

introduzindo uma característica adicional que consiste na importância dada ao envolvimento 

do aprendente, sem o qual não pode haver um foco no sentido ou no resultado (Castro, 

2017). 

Centrado no aprendente, o ELBT preocupa-se em ir ao encontro das suas 

necessidades, pelo que Long (2007) defendeu que esta abordagem deve considerar uma 

análise das necessidades (do inglês, needs analysis), logo aquando do design do programa. 

A análise das necessidades não é apenas uma componente importante, senão crucial, de 

um programa curricular de língua bem delineado, mas é também um aspecto chave de um 

programa de ELBT (González-Lloret, 2014). Esta autora sublinhou ainda que no decorrer do 

design de um programa curricular de ELBT deve-se começar sempre  

with an empirical, ideally multi-methodological, analysis of the needs, wants, 

and goals of the learners, which will provide the basis for identifying target 

tasks they will eventually need to do in the new language (L2) and for 

understanding the linguistic demands posed by target tasks (p. 24).  

É com base na NA que o currículo do ELBT “can be designed around representative 

pedagogical tasks sequenced in optimal ways” (González-Lloret, 2014, p. 14). 

A tomada de consciência sobre o quão importante é aprender e estudar uma língua 

no seu contexto de uso foi extremamente determinante para que se criassem estratégias de 

produção de amostras de língua dos aprendentes, colocando-os em contacto mais directo 

com o uso da língua e tornando o ensino mais comunicativo, pois, como Castro (2017) 

referiu, as abordagens baseadas no sentido sustentam “que os estudantes necessitam de 

exposição à língua-alvo e oportunidades para usarem de modo significativo, ainda que 

exista lugar para um foco na forma de que os estudantes também possam beneficiar” (p. 

18). A autora mencionou ainda que até que o aluno alcance níveis de proficiência mais 

avançados é perfeitamente normal que apresentem algumas deficiências, sendo por isso 
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muito importante não penalizar as falhas, podendo os erros ser aproveitados para serem 

abordados em tarefas específicas e criar antes oportunidades para que a língua seja usada 

em sala de aula. O ELBT, porém, não é uma abordagem unificada, sendo possível 

identificar várias versões que espelham modelos distintos de uso de tarefas. Esta variedade 

constitui, deste modo, uma dificuldade quando se procura definir o conceito de “tarefa”. 

1.4.1.1.1. Definição de Tarefa. 

Uma “tarefa” é entendida como qualquer actividade que se realiza num determinado 

tempo (Fernandez & Navarro, 2010). Long (1985) (cf. Ellis, 2003; Estaire, 2011; Nunan, 

2004), sugeriu que se trata de uma 

piece of work undertaken for oneself or for others, freely or for some reward. 

Thus examples of tasks include painting a fence, dressing a child, filling out a 

form, buying a pair of shoes, making an airline reservation, borrowing a library 

book, taking a driving test, typing a letter, weighing a patient, sorting letters, 

making a hotel reservation, writing a cheque, finding a street destination and 

helping someone across a road. In other words, by ‘task’ is meant the 

hundred and one things people do in everyday life, at work, at play and in 

between. (p. 89) 

Numa perspectiva comunicativa, os exemplos de apontados por Long, constituiriam 

os objectivos de aprendizagem que teriam de alcançar. Enquanto instrumento pedagógico, 

Breen (1989, citado em Estaire, 2011, p. 4) (cf. Ellis, 2003) definiu “tarefa” como um “plan 

estructurado para la creación de oportunidades para el desarollo de conocimiento  y 

capacidades implicados en el suo de una nueva lengua durante la comunicación”. No QECR 

(Conselho da Europa, 2001), “tarefas” são uma característica do nosso dia-a-dia, seja nos 

domínios profissional, pessoal, público ou educativo, implicando a activação de 
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competências específicas. A comunicação é parte integrante das tarefas, implicando os 

participantes na interacção, na produção, na recepção ou na mediação, ou combinando 

duas ou mais destas actividades, pelo que as tarefas pedagógicas comunicativas 

“pretendem envolver activamente os aprendentes numa situação real, são relevantes, 

exigentes mas realizáveis (com manipulação da tarefa, quando necessário) e apresentam 

resultados identificáveis” (Conselho da Europa, 2001, pp. 217-218). Ellis (2003, pp. 1-2) 

referiu que, na sala de aula, o uso de tarefas surge como forma de promover a interacção e 

desenvolver a consciência comunicativa dos aprendentes.  

Na abordagem ELBT procura-se, por um lado, proporcionar uma aprendizagem de 

língua a partir de contextos reais; as tarefas têm uma estreita relação pedagógica com as 

necessidades comunicativas do mundo real (Long & Crookes, 1992), logo, há que 

considerar o contexto social em que a língua é usada, razão pela qual é essencial 

consciencializar os aprendentes para a forma como a língua é usada nesses contextos. Por 

outro lado, o ELBT propicia a interacção por via do trabalho em conjunto, por via da 

cooperação. 

Há, então, vários tipos de tarefas, mas o objectivo de cada uma é resolver uma 

situação comunicativa, através de uma espontânea troca de sentidos, que tem uma relação 

com a vida real e a experiência dos alunos, que despoleta o interesse destes e o seu 

envolvimento na aprendizagem (Richards & Rodgers, 1986). Deste modo, muitos são os 

estudiosos que se debruçaram na designação de “tarefa”, facto que nos levou a considerar 

algumas dessas definições (cf. Dias, 2008; Commins & Davison, 2007; Ellis, 2003; Nunan, 

2004) (Tabela 6). 

Tabela 6 

Definições de Tarefa 

Autor Definição 

Richards et al. (1985, p. 289) “A task is an activity or action which is carried out as 
the result of processing or understanding language, i.e. 
as a response. For example, drawing a map while 
listening to a tape, and listening to an instruction and 
performing a command, may be referred to as tasks. 
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Tasks may or may not involve the production of 
language. A task usually requires the teacher to specify 
what will be regarded as successful completion of the 
task. The use of a variety of different kind of tasks in 
language teaching is said to make teaching more 
communicative… since it provides a purpose for 
classroom activity which goes beyond practice for 
language for its own sake.” 

Crookes (1986, p. 1) 
 

“A task is a piece of work or an activity, usually with a 
specified objective, undertaken as part of an 
educational course, at work, or used to elicit data for 
research.” 

Prabhu (1987, p. 24) 
 

“A task is an activity which requires learner to arrive at 
on outcome from given information through some 
process of thought, and which allowed teachers to 
control and regulate that process.” 

Lee (2000, p. 32) 
 

“A task is 1) a classroom activity or exercises that has: 
a) an objective obtainable only by the interaction 
among participants, b) a mechanism for structuring and 
sequencing, and c) a focus on meaning exchange; 2) a 
language learning endeavor that requires learner to 
comprehend, manipulate, and/or produce the target 
language as they perform some set of workplans.” 

Bygate et al.,(2001, p. 11) 
 

“A task is an activity which requires learners to use 
language, with emphasis on meaning, to attain an 
objective.” 

Para Willis e Willis  (2007), uma das vantagens destas tarefas é o afastamento das 

restrições da sala de aula, envolver os aprendentes em diferentes discursos e propiciar uma 

interacção espontânea informal.  

Segundo Ellis (2003), as definições sobre “tarefa” são efectivamente bastante 

amplas e variadas (cf. CELGA ILTEC, 2017; KoreaTESOL, 2019; TESOLacademic, 2014). 

O autor, depois de combinar o que de mais representativo existe em todas as definições 

apresentadas, procurou definir tarefa como sendo  

a workplan that requires learners to process language pragmatically in order 

to achieve an outcome that can be evaluated in terms of whether the correct 

or appropriate propositional content has been conveyed. To this end, it 

requires them to give primary attention to meaning and to make use of their 

own linguistic resources, although the design of the task may predispose 

them to choose particular forms. A task is intended to result in language use 

that bears a resemblance, direct or indirect, to the way language is used in 



| Fundamentação Teórica | 
 

87 

the real world. Like other language activities, a task can engage productive or 

receptive, and oral or written skills and also various cognitive processes. 

(Ellis, 2003, p. 16). 

Esta definição projecta um conjunto de características que permite distinguir mais 

evidentemente uma tarefa de outro tipo de actividade ou exercício. Por outro lado, é “mais 

abrangente do que qualquer outra definição ao salientar que uma tarefa pode envolver 

qualquer macrocapacidade, podendo ser interactiva ou não, e tem como fim promover tanto 

a autenticidade situacional como a interaccional” (Castro, 2017, p. 30). 

Nunan (2004) definiu tarefa pedagógica como sendo uma 

piece of classroom work that involves learners in comprehending, 

manipulating, producing or interacting in the target language while their 

attention is focused on mobilizing their grammatical knowledge in order to 

express meaning, and in which the intention is to convey meaning rather than 

to manipulate form. The task should also have a sense of completeness, 

being able to stand alone as a communicative act in its own right with a 

beginning, a middle and an end. (p. 4) 

Este conceito enfatiza o papel de interacção e o significado, além de fazer menção a 

diferentes habilidades que podem estar envolvidas numa tarefa, como a compreensão e a 

produção. 

Se se comparar a definição apresentada por Nunan com a de Ellis, verifica-se que 

são aparentemente equiparáveis, quer do ponto de vista do objectivo da tarefa quer do 

ponto de vista do processamento de língua-alvo. Ambos concordam com o facto de a tarefa 

envolver o uso comunicativo da língua, estando a atenção do aprendente mais focada no 

sentido do que na forma. Todavia, Ellis enfatiza em primeiro lugar o sentido, enquanto que 

Nunan procura não afastar muito a forma do sentido (Dias, 2008). 
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As transformações das situações reais, designadas por Nunan (2004) como target 

tasks, são o ponto de partida para o ensino baseado em tarefas. Assim, as tarefas no 

contexto pedagógico obrigam a que situações do mundo real sejam transformadas em 

tarefas pedagógicas. Nunan subdividiu, então, as tarefas pedagógicas em rehearsal tasks e 

action tasks, as quais funcionam em simultâneo, e cujo objectivo é accionar um conjunto de 

funções e de estruturas que podem incluir, por exemplo, os actos de pedir e dar informação, 

manifestar concordância ou discordância, usar estruturas interrogativas, etc., sem que os 

aprendentes se sintam obrigados a usar formas específicas. Partindo de uma tarefa-ensino, 

directamente relacionada com a vida real (rehearsal taks) é possível chegar a tarefas de 

activação (activation tasks), que são estratégias que visam passar de um uso reprodutivo da 

língua para um uso mais criativo (Dias, 2008).  

Rehearsal tasks, as the name implies, are designed to provide learners with 

an opportunity for the direct rehearsal in the classroom of a target type task. . 

. . Activation tasks, on the other hand, have only an indirect relationship to the 

real world  (Nunan, 2010, p. 139). 

A estrutura do ELBT proposta por Nunan (2004) é então formada por três 

elementos-chave (Figura 13):  

1. Target tasks, ou situações reais.  

2. Pedagogical tasks, ou tarefas-alvo da vida real. 

3. Enabling skills, ou actividades comunicativas. 
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Figura 13 

Estrutura do ELBT (Nunan 2004, p.25) 

 

 

Por seu turno, Ellis (2003, pp. 15-16) (cf. Ellis, 2009) apresentou dois tipos de 

tarefas. São elas as unfocused tasks, ou tarefas sem foco, e as focused tasks, ou tarefas 

com foco. As primeiras não levam o aluno a usar uma determinada estrutura gramatical, ou 

seja, são “tasks designed to provide learners with oportunities for using language in general 

communicatively” (Ellis, 2009, p. 223). As segundas, as focused tasks, pelo contrário, visam 

induzir os aprendentes a processar, receptiva ou produtivamente, uma característica 

linguística particular (e.g., uma estrutura gramatical). Elas são criadas “to provide 

opportunities for communicating using some specific linguistic feature (typically a gramatical 

structure)” (Ellis, 2009, p. 223).  As “tarefas focadas”, ou com foco, têm dois objectivos: um 

é para estimular o uso comunicativo da língua, o outro incide no uso específico de uma 

estrutura alvo. De mencionar que foi com Long (1991) que se introduziu a expressão “foco 

na forma” para se referir à mudança ocasional da atenção no sentido para a forma durante 

a actividade comunicativa, podendo ocorrer por iniciativa do professor ou por iniciativa do 

aprendente, designadamente na sequência de dificuldades de comunicação (Castro, 2017). 

As tarefas com foco são, portanto, actividades realizadas para promover a aquisição de 

características linguísticas específicas, que permitem chamar a atenção do aluno para a 

forma (léxico, fonética, estrutura), embora tenham de corresponder a todos os critérios 

atribuídos a uma tarefa, à semelhança das tarefas sem foco (Ellis, 2003). Castro (2017) 
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referiu que para a elaboração de tarefas com foco, existem algumas opções que os 

professores podem utilizar em sala de aula, como as que se enunciam na Tabela 7.  

Tabela 7 

Tipos de tarefas com foco (Castro, 2017, pp. 43-47) 

Tarefas com foco Características 

Tarefas de produção com base na estutura Podem ser elaboradas de modo a que o aprendente 
recorra a uma determinada forma linguística, sendo 
um tipo de tarefas mais apropriado para a 
automatização do conhecimento já existente. 
Significa, por isso, que os aprendentes já deverão 
ter conhecimento da língua-alvo para que a 
consigam realizar. 

Tarefas baseadas na compreensão: 

• estratégias de enriquecimento de 
input; e 

• tarefas de interpretação (ajudam os 
aprendentes a estabelecer ligações 
entre determinadas características 
gramaticais e o seu significado). 

     

São um tipo de tarefas que talvez promovam melhor 
a atenção das estruturas específicas da língua-alvo, 
do que as tarefas de produção  

Tarefas de promoção da consciência 
linguística 

Promovem a consciência sobre o modo como 
determinadas características da L2 funcionam, 
diferindo das tarefas de interpretação pelo facto de 
se dirigirem à aprendizagem explícita, ou seja, têm 
como finalidade desenvolver a consciência a nível 
da compreensão, e não do registo cognitivo.  

Skehan (1989, citado em Nunan, 2010, p. 139) (cf. Ellis, 2003) apresentou cinco 

características-chave para que a tarefa seja considerada como tal14: 

• o sentido é o mais importante, está em primeiro lugar; 

• não é dado aos aprendentes dizeres, discursos de outras pessoas para 

reproduzirem; 

• há uma certa relação com actividades reais; 

• a conclusão das tarefas tem alguma prioridade; e 

• a avaliação das tarefas faz-se em função dos resultados obtidos. 

 
14 No original: “meaning is primary; learners are not given other people’s meaning to regurgitate; there 
is some sort of relationship to comparable world activities; task completion has some priority; the 
assessment of the task is in terms of outcome” (Nunan, 2010, p. 139). 



| Fundamentação Teórica | 
 

91 

Quanto à definição de “tarefa” apresentada por Prabhu (1987, citado em Haupt, 

2010), trata-se de “uma actividade que requer uma resposta a ser dada pelos alunos a partir 

de uma informação previamente fornecida por meio de algum processo de pensamento e 

que permite aos professores controlar e regular esse processo” (p. 3). Destaca-se, portanto, 

o papel do professor e os processos cognitivos que estão sempre envolvidos numa tarefa, 

como inferência, dedução e raciocínio prático. A ênfase do conceito está na dimensão 

cognitiva da tarefa. 

O ELBT interpreta a aprendizagem como uma aprendizagem pela realização; é por 

se ocupar principalmente no sentido que o sistema do aluno é estimulado a desenvolver-se 

(J. Pinto, 2010). Deste modo, Nunan (2004, pp. 35-38) estabeleceu sete princípios do ELBT 

(Figura 14). 
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Figura 14 

Princípios do ELBT (adaptado de Nunan, 2004, pp. 35-38) 

 

 

•As lições e os materiais devem fornecer modelos de protecção dentro dos quais a
aprendizagem tem lugar, uma vez que, no início do processo da aprendizagem,
não é esperável que os aprendentes produzam língua que não lhes tenha sido
apresentada, nem explícita nem implicitamente. A “arte” do ELBT está em conhecer
qual o momento mais propício para retirar esse apoio, essa protecção.

Scafolding (apoio)

•Dentro da lição, a tarefa deve crescer e construir-se sobre as anteriores. Este
princípio impõe uma “história pedagógica”, enquanto os aprendentes são
conduzidos de etapa em etapa até ao ponto em que deverão ser capazes de
realizar a tarefa pedagógica inicial. Dentro deste modelo desenvolvem-se os
princípios de recepção para a produção em que se inicia o ciclo instrucional. No
início deste, os alunos gastam bastante mais tempo em tarefas receptivas (ouvir e
ler) do que em tarefas de produção (falar e escrever). Posteriormente, dentro do
ciclo, as proporções alteram-se, passando as tarefas de produção a exigir mais
tempo.

Task dependency (dependência da tarefa)

•Reciclar a língua maximiza as oportunidades da aprendizagem e activa o princípio
“orgânico” da aprendizagem possibilitando aos alunos a descoberta dos itens da
língua-alvo num conjunto de diferentes ambientes, ambos linguísticos e
experienciais

Reciclagem

•Os aprendentes aprendem melhor quando usam activamente o que aprendem. Isto
significa que a maior parte do tempo deverá ser dedicado ao uso da língua em
múltiplas e diversificadas formas, desde a prática de diálogos memorizados a
preenchimento de quadros, por exemplo. É fundamental que seja o aprendente e
não o professor a fazer o trabalho.

Aprendizagem activa

•Os aprendentes devem ser ensinados a estabelecer relações claras entre forma
linguística, função comunicativa e semântica. O maior desafio para a pedagogia é
reintegrar os aspectos formais e funcionais da língua, explicitando, para isso, as
relações sistemáticas entre forma, função e conteúdo.

Integração

•Os aprendentes devem ser encorajados a mover-se de um uso de língua
reprodutivo para um uso cada vez mais criativo.

Reproduzir para criar

•Devem ser dadas oportunidades aos alunos para reflectirem sobre o que
aprenderam e sobre a correcção com que estão a usar a língua.

Reflexão
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Quanto aos elementos que fazem parte de uma tarefa (Nunan, 2004, p. 41), são 

eles: 

• Objectivos (goals) de uma tarefa: são as intenções gerais, vagas, que estão 

de trás de qualquer tarefa de aprendizagem e que estabelecem uma relação 

entre a tarefa e o currículo mais geral. Têm por finalidade alcançar resultados 

comunicativos, afectivos e cognitivos, ou descrever directamente o 

comportamento dos alunos e do professor. 

• Input: refere-se aos dados orais, escritos, visuais com os quais os 

aprendentes trabalham para executar a tarefa. 

• Procedimentos: especificam o que os alunos vão fazer com o input que 

constitui o ponto de partida para a tarefa de aprendizagem. Estes deverão 

ser analisados de acordo com a sua autenticidade, o(s) seu(s) objectivo(s), e 

o grau de desenvolvimento de correcção e de fluência e a capacidade de 

controlo.  

• Tipos de tarefas: são apresentadas várias tipologias de tarefas, bem como 

um método de classificação que propõe cinco tipos de estratégias diferentes: 

cognitivas, interpessoais, linguísticas, afectivas e criativas. 

• Papel do professor e do aprendente: o papel do professor no processo de 

ensino-aprendizagem baseado em tarefas é o de, por um lado, facilitador, e, 

por outro, actuar como participante independente junto do grupo (F. Santos & 

Maciel, s.d.). O papel do aluno está ligado às estratégias de aprendizagem e 

ao tipo de tarefas a desenvolver, ele pode alcançar a independência 

reconhecendo a responsabilidade da sua própria aprendizagem e partilhando 

também esta responsabilidade com o professor e com os outros aprendentes 

(F. Santos & Maciel, s.d.). 

• Situações (settings): diz respeito à organização da sala de aula 

especificada ou implicada na tarefa dentro e fora da sala de aula. 
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Esquematicamente pode-se representar estes elementos da seguinte forma: 

Figura 15 

Elementos constituintes de uma tarefa (adaptado de Nunan, 2004, p. 41)  

 

Quando se analisa a execução de uma tarefa em contexto pedagógico, há que ter 

em consideração as competências do aprendente, as condições e as limitações específicas 

desta tarefa (que podem ser manipuladas, modificando o seu nível de dificuldade para 

turma) e o efeito estratégico entre as competências do aprendente e os parâmetros da 

tarefa na sua execução. Nunan (2001, p. 152) sugeriu seis procedimentos pedagógicos a 

serem contemplados aquando da execução de uma tarefa. São eles: 

• Construção de um esquema: através de exercícios que servem para 

introduzir o tópico, delimitar o contexto da tarefa e introduzir vocabulário-

chave e expressões de que os aprendentes necessitarão para a executar. 

• Prática controlada: trata-se de exercícios que surgem a partir do uso de 

vocabulário, estruturas e funções da língua alvo que são apresentadas 

TAREFAS

Objectivos

Input

Procedimentos

Tipos de tarefas

Papel do 
professor e do 

aprendente

Situações
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através de, por exemplo, contacto com breves textos orais e/ou escritos, 

usando léxico relacionado com o tema. 

• Prática da audição autêntica: esta etapa implica a audição de textos 

falados autênticos, que pode envolver gravações áudio ou vídeo de falantes 

nativos em conversas sobre o tópico. Por exemplo, ouvir falantes nativos a 

inquirir sobre o alojamento sendo a tarefa coincidir a conversa com as 

informações dos anúncios dos jornais. 

• Exercícios que focam elementos linguísticos e orientam os aprendentes 

para uma atenção consciente em aspectos formais específicos. 

• Oportunidade de prática mais livre, ou seja, o uso da língua torna-se mais 

criativo e os aprendentes vão aprender a exprimir-se de forma mais livre 

(e.g., dramatizações em que os aprendentes poderão utilizar livremente a 

língua que dominam e inovar, aproximando-se do discurso de uma conversa 

dita normal). 

• Operacionalização da tarefa pedagógica que pretende aglutinar as etapas 

anteriores e conduz ao desempenho de uma tarefa que usa a língua para se 

aproximar o mais possível da vida real. 

• Reflexão da aprendizagem: os aprendentes deverão efectuar uma reflexão 

acerca daquilo que aprenderam, revendo o que aprenderam e praticaram. 

Esta etapa implica concretizar uma espécie de autoavaliação acerca do seu 

desempenho. 

 

Aliado aos procedimentos pedagógicos, Robinson (2003) fez referência a três 

componentes a considerar no decorrer do desenho (design) de uma tarefa (Figura 16): 

• task complexity, ou complexidade intrínseca das tarefas: exigências 

cognitivas implicadas; 
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• task dificulty, ou dificuldade das tarefas, enquanto percepções de cada 

aprendente como resultado das capacidades do aprendente para as executar 

(e.g., aptidão, memória para trabalhar); e 

• task conditions, ou condições das tarefas, relacionadas com as exigências 

interactivas para a realização da tarefa, como é o caso de fatores de 

participação (e.g., se a informação é equitativamente distribuída, ou se é 

passada de uma pessoa para a outra) e os factores relativos aos 

participantes (e.g., se os participantes da tarefa estão previamente 

familiarizados uns com os outros). 

Figura 16 

Aspectos a considerar no desenho de uma tarefa (Robinson, 2003, p. 56) 

 

O autor frisou ainda que a complexidade das tarefas deve ser a base para a 

selecção e sequência de tarefas pedagógicas pró-activas na preparação de um programa 

com base em tarefas. As dificuldades da tarefa, por seu turno, em que interagem motivação, 

ansiedade e a tensão comunicativa induzida pela exigência da própria tarefa, não podem 

ser diagnosticadas antes do momento em que esta é concretizada. Em contraste, vários 

factores relacionados com as condições da tarefa podem ser manipulados antes da sua 
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execução, durante a fase de desenho (design) da tarefa, devendo ser especificados 

antecipadamente, e depois mantidos constantes (Robinson, 2003, p. 57). Assim, um 

programa de ELBT pressupõe uma interligação dentro de uma área temática abrangente 

onde se podem estabelecer sequências, integradas no encadeamento de diversas etapas 

(Dias, 2008) (cf. Ellis, 2003). 

No decorrer da execução de uma tarefa devem ser consideradas as competências 

dos aprendentes, segundo o QECR (Conselho da Europa, 2001). No mesmo documento, 

propõe-se que qualquer tipo de tarefa requer que seja activado um conjunto de 

competências gerais15 apropriadas, como por exemplo: 

conhecimento e experiência do mundo, o conhecimento sociocultural (sobre o 

modo de vida na comunidade-alvo e as diferenças essenciais entre as 

práticas, os valores, as crenças nessa comunidade e na própria sociedade do 

aprendente), as capacidades interculturais (que medeiam entre duas 

culturas), a competência de aprendizagem e as capacidades práticas do 

quotidiano e da competência da realização. (Conselho da Europa, 2001, p. 

219)  

Por exemplo, na fase inicial da apresentação das instruções de uma dada tarefa, 

podem ser fornecidos elementos linguísticos necessários ou fazer com que os aprendentes 

tomem deles consciência, recorrendo ao conhecimento anterior e à experiência para activar 

os esquemas apropriados e encorajar o planeamento e a preparação da tarefa (Conselho 

da Europa, 2001).  

O desempenho do aprendente pode igualmente ser afectado por determinadas 

condicionantes relativas à(s) própria(s) tarefa(s), porém podem ser controladas de modo a 

aumentar ou diminuir o grau de dificuldade de uma tarefa. Referimo-nos às tarefas de 

 
15 Sobre as competências gerais dos aprendentes de uma língua, recomenda-se a consulta do ponto 
5.1. – Competências Gerais, descritas no QECR (2001, p. 147). 
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compreensão e às tarefas de interacção ou de produção. Aquelas podem ser produzidas de 

modo a que o mesmo input possa estar acessível a todos os aprendentes, podendo os 

produtos ser diferentes, em termos de quantidade de informação exigida ou em termos do 

nível de realização esperado. O input pode ser seleccionado em função da sua relevância 

para o aprendente, ou por razões externas (Conselho da Europa, 2001). No caso das 

tarefas de interacção, pode haver manipulação das condições de trabalho, de modo a tornar 

a tarefa mais ou menos difícil (e.g., duração da preparação e da realização, a duração da 

interacção ou da produção, o grau de previsibilidade, o número e a natureza dos suportes 

fornecidos, etc.) (Conselho da Europa, 2001). 

Ainda de acordo com o QECR, encontrar estratégias para realizar tarefas é, 

também, um processo complexo que implica uma articulação estratégica de múltiplos 

factores que se “relacionam com as competências do aprendente e a natureza da tarefa. 

Para responder às exigências da tarefa, o utilizador/aprendente activa as estratégias gerais 

e comunicativas mais eficazes para a execução dessa tarefa” (Conselho da Europa, 2001, 

p. 220), sendo estas um elemento vital entre as diferentes competências (inatas ou 

adquiridas) que o aprendente possui. 

Existem, claro, dificuldades inerentes às tarefas pois os sujeitos não são iguais, logo, 

diferem consideravelmente na abordagem que fazem à mesma tarefa. Deste modo, ao 

considerar-se o grau de dificuldade de uma tarefa, devem ser considerados factores como 

os que se referem na Tabela 8. 
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Tabela 8 

Factores a considerar na execução de uma tarefa (Conselho da Europa, 2001, pp. 220-230) 

Competências e 
características dos 
aprendentes, 
incluindo as suas 
finalidades e os 
seus estilos de 
aprendizagem 

Relacionam-se com as características individuais dos sujeitos, ou seja, 
com: 

− Factores cognitivos (capacidades). 

− Factores afectivos: 

• autoestima;  

• envolvimento e motivação;  

• estado físico e emocional do aprendente; e 

• atitude. 

− Factores linguísticos: nível de conhecimento e de domínio da 
gramática, do vocabulário e da fonologia ou da ortografia 
exigidos para realizar uma tarefa. 

Condições e 
limitações das 
tarefas 

Há condições e condicionamentos das actividades da sala de aula que 
podem ser manipulados, ou seja: 

− Interacção e produção: 

• ajuda exterior; 

• tempo; 

• finalidade; 

• previsibilidade; 

• condições materiais; e, 

• participantes. 

− Recepção, i.e., condições e limitações que afectam a dificuldade 
das tarefas de compreensão: 

• ajuda exterior; 

• características do texto; e 

• tipos de resposta esperados. 

 

1.4.1.1.2. Base Conceptual do ELBT. 

O Ensino das Línguas Baseado em Tarefas (ELBT), que remonta à década de 

setenta do século passado (Nunan, 2010), tem como base conceptual a aprendizagem 

experiencial (Nunan, 2004, p. 12), como já se referiu no ponto anterior. O crescimento 

intelectual dá-se quando o aprendente se envolve e reflecte na sequência de tarefa, e, por 

isso, o envolvimento activo do aluno é essencial nesta abordagem, visto que o objectivo 

central é aprender fazendo. O âmago do ELBT é portanto “the idea that holistic activity 

structures, such as tasks, offer an ideal frame within knowledge use that can be experienced 

and understood, and from which learning opportunities should be developed” (Norris, 2009, 

p. 579). Este autor referiu ainda que esta abordagem contrasta com a abordagem assente 
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na transmissão de saberes na qual o aprendente adquire de forma passiva o conhecimento, 

transmitido pelo professor.  

A aprendizagem experiencial (experiential learning), a qual surgiu com base em 

diversos modelos, é uma orientação educativa que visa a integração de elementos teóricos 

e práticos de aprendizagem para uma abordagem da pessoa no seu todo, enfatizando a 

importância da experiência para aprender, ou, como indicou Norris (2009), baseava-se em 

modelos “of practice, including cognitive psychological learning theories (e.g., Stenberg, 

2003), apprenticeship and socialization frameworks (e.g., Love and Wenger, 1991) and 

others (e.g., Kolb, 1984)” (p. 578). Os princípios e práticas podem ser utilizados em ambos 

contextos de aprendizagem formal (institucional) e informal. As técnicas da aprendizagem 

experiencial incluem uma variedade rica de actividades práticas (e.g., jornais e diários; 

portefólios; ensaios pessoais e notas pessoais (pensamento); dramatizações, role plays; 

jogos e simulações; histórias pessoais e estudos de caso; visualizações e actividades 

imaginativas; modelos, analogias e construção de teorias; actividades de tomada de 

empatia; contar histórias, compartilhar com os outros; e discussão e reflexão em grupos 

cooperativos), com as quais os participantes têm a oportunidade de aprender com as suas 

próprias experiências, bem como com as experiências dos outros (Kohonen, s.d.)  

Woolfe (1992) fez referência a quatro componentes integrantes na aprendizagem 

experiencial: 

1. the learner is aware of the processes which are taking place, and which are 

enabling learning to occur; 2. the learner is involved in a reflective experience 

which enables the person to relate current learning to past, present and 

future, even if these time relationships are felt rather than thought; 3. 

personally significant experience and content: what is being learned and how 

it is being learned hold a special importance for that person; 4. there is an 

involvement of the whole self – body, thoughts, feelings and actions, not just 

of the mind; in other words, the learner is engaged as a whole person. (p. 1) 
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A experiência imediata do aluno é pois o busílis para a aprendizagem, e é 

desenvolvida acrescentando-lhe novos saberes e habilidades, através de um processo de 

reflexão e transformação (J. Pinto, 2010, p. 85) (cf. Kohonen, s.d.; Mollaei & Rahnama, 

2012). A aprendizagem experiencial reúne várias disciplinas como a psicologia social, 

educação humanística, teoria cognitiva, entre outras, tendo David Kolb sido responsável 

pela combinação destas correntes. No seu modelo, “learners move to what they already 

know and can do to the incorporation of new knowledge and skills” (Nunan, 2004, p. 12), ou 

seja, é uma integração da acção e da reflexão. O seu modelo teórico geral da 

aprendizagem experiencial (Figura 17) resultou, segundo Kolb (1984) (cf. (Kohonen, s. d..; 

1992) da análise dos trabalhos de Dewey, Lewin e Piaget. 

Figura 17 

Modelo da Aprendizagem Experiencial (Kolb, 1984, p. 42)  

  

 

De acordo com este modelo, a aprendizagem é essencialmente um processo de 

resolução de conflitos entre duas dimensões dialecticamente opostas: a dimensão da 

preensão e a dimensão da transformação (Kohonen, s.d., p. 3). A primeira dimensão refere-
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se à forma como cada aluno vivencia a experiência que, segundo Kolb (1984, citado em J. 

Pinto, 2010, p. 85), pode verificar-se de duas formas: através da apreensão (instantânea, 

intuitiva, sem necessidade de uma análise racional); ou através da compreensão (enfatiza o 

papel da aprendizagem, preocupando-se com as formas de aprender a realidade através de 

vários graus de ênfase ora na aprendizagem consciente ora inconsciente). A segunda 

dimensão refere-se à transformação da experiência através da observação reflexiva e da 

experimentação activa. Um sujeito que tenha uma orientação activa está predisposto a 

correr riscos e não se preocupa com os erros ou falhanços. Por seu turno, um sujeito que 

tenha uma orientação reflexiva é capaz de sacrificar uma performance bem-sucedida para 

evitar erros, preferindo transformar experiências por via da observação reflexiva (Kohonen, 

s. d.). 

Nas extremidades destas duas dimensões, surgem quatro orientações para a 

aprendizagem (Kohonen, s.d., p. 4) (cf. Kohonen, 2001; Kolb, 1984; Jerling, 1996) (Tabela 

9). 

Tabela 9 

Quatro orientações para a aprendizagem (Kohonen, s.d.) 

ORIENTAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM 

DEFINIÇÃO E TIPOS DE ACTIVIDADES 

Experiência concreta 
(Concrete Experience) 

Aprende-se por intuição, dando-se ênfase às experiências 
pessoais, pertences e sentimentos. Caracteriza-se pela 
importância dada aos sentimentos. 
As actividades que a sustentam recaem em discussões em grupo; 
dramatização (simulação e técnicas); vídeos; filmes; exemplos 
concretos; e histórias.  

Conceptualização abstracta 
(Abstract Conceptualization) 

Neste estádio, a aprendizagem envolve o uso da lógica e de 
ideias, ao invés de sentimentos, para compreender problemas e 
situações. Em termos gerais, envolve o pensamento. 
As actividades que a sustentam incluem palestras elaboração de 
teorias; modelos; e analogias. 
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Observação reflexiva 
(Reflective Observation) 

Neste estádio, os indivíduos compreendem ideias e situações de 
diferentes pontos de vista. Em contexto de aprendizagem, os 
aprendentes aprendem por via da percepção, compreendendo 
ideias e situações com cuidada observação. O aprendente 
preocupa-se em perceber como é que as coisas aconteceram, 
considerando diferentes perspectivas, recorrendo ao pensamento, 
aos sentimentos e ao julgamento. Em traços gerais, a “observação 
reflexiva” envolve as acções observar e ouvir. 
As actividades que sustentam este estádio incluem notas pessoais 
(do inglês, personal journals); relatórios de observação; ensaios de 
reflexão; e levantamento e discussão de questões. 

Experimentação activa 
(Active Experimentation) 

Neste estádio, os aprendentes adoptam uma abordagem prática e 
preocupam-se com aquilo que realmente funciona, em oposição à 
mera visualização, observação, da situação. Ou seja, é uma 
aprendizagem que se faz “fazendo”, pela acção, valorizando a sua 
aplicação prática em contexto real. 
As actividades traduzem-se em trabalho de campo; projectos 
variados; trabalho de laboratório: jogos dramatizações; e 
simulações. 

Para Kohonen (s.d., p. 4), a aprendizagem experiencial “alimenta” o pensamento 

reflexivo que conduz a conceptualizações abstractas e hipóteses a serem experienciadas 

por via da acção. A acção prática, por seu turno, fornece material experiencial concreto para 

a reflexão16. Na perspectiva de Nunan (2004), Kohonen (1992) foi quem fez uma articulação 

mais estruturada da aprendizagem experiencial, podendo o seu modelo ser visto, também, 

como uma base teórica do ELBT, cujas linhas orientadoras são (Nunan, 2004, pp. 12-13): 

• incentivar a transformação do conhecimento do aluno, mais do que a 

transmissão de conhecimento do professor para o aluno; 

• incentivar os aprendentes a participarem em trabalhos de pares ou de 

grupos, de forma colaborativa; 

• adoptar uma atitude holística em relação ao assunto, em vez de uma atitude 

estática, atomizada e hierarquizada; 

• promover o processo em vez do produto, a aprender a aprender, a 

autoaprendizagem, as competências sociais e comunicativas; 

• adoptar a centragem no aprendente; e 

 
16  No original: “Experience gives food for reflective thinking, which in turn leads to abstract 
conceptualisations and hypotheses to be tried out through active experimentation. Practical action, in 
turn, yields concrete experiential material for reflection”. (Kohonen, s.d., p. 4) 
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• promover a motivação intrínseca em vez da extrínseca.   

Em harmonia com o modelo de Kolb, Kohonen (i1992) propôs um modelo em que 

aprendizagem requer uma renovação contínua da experiência, da reflexão, da 

conceptualização e da experimentação activa (Figura 18). Tal como a aprendizagem das 

regras que sem um elemento experiencial suficiente não surte efeito, as experiências que 

não sejam reflectidas e conceptualizadas não permitirão controlar o rendimento da 

aprendizagem; e as reflexões, por sua vez, devem ter por objectivo testar o novo 

conhecimento do sistema através de novas experiências. 

A aprendizagem é então vista como um processo contínuo com vista ao 

aperfeiçoamento do conhecimento do sistema e ao uso cada vez mais automatizado em 

situações de comunicação com diversas oportunidades de prática17. 

Figura 18 

Modelo da Aprendizagem Experiencial (Kohonen, 1992, p. 28)  

 

 
17 No original: “Learning is thus seen as a continuous process aiming at an incrementally fine-tuned 
understanding of the system and an increasingly automatized use of it in meaningful communication 
with plenty of opportunities for practice” (Kohonen, 1992, p. 29). 
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No âmbito da didáctica das línguas estrangeiras, Kohonen (s.d., p. 5) estabelece 

uma relação entre as metamorfoses que foram ocorrendo neste domínio e as quatro 

orientações de aprendizagem, nomeadamente no Método Tradicional, ou Método 

Gramática-Tradução; no Método Áudio-Oral, ou Audiolinguismo; na AC; e na actual 

abordagem da interculturalidade (intercultural learning approach), cuja ênfase é 

direccionada para comunicação autêntica (pessoal, emocional e social). Enquanto a 

competência comunicativa está relacionada com o conhecimento individual e com as 

competências em situações de comunicação, a competência intercultural também se foca 

na identidade pessoal do aprendente, nas suas habilidades e atitudes sociais, tais como, 

correr riscos, tolerância e respeito perante a diversidade individual e cultural. O autor 

defende, então, uma focalização do ensino da língua estrangeira (LE) no aluno, no 

processo e no conteúdo da aprendizagem, os quais, no seu todo, poderão estar na origem 

do desenvolvimento da Educação Intercultural (Aguiar, 2010, p. 146), uma das áreas que a 

formação de professores de PLNM deverá também integrar (P. Pinto, 2013, p. 185) 

Para Kohonen (1992), há um perfeito ajuste entre a aprendizagem experiencial e 

outros conceitos, como é o caso da aprendizagem centrada no aluno, e o da autonomia (J. 

Pinto, 2010):  

Experiential learning theory provides the basic philosophical view of learning 

as part of personal growth. The goal is to enable the learners to become 

increasingly self-directed and responsible for his or her own learning. This 

process means a gradual shift of the initiative to the learner, encouraging him 

or her to bring in personal contributions and experiences. Instead of the 

teacher setting the task and standards of acceptable performance, the learner 

is increasingly in charge of his or her own learning. (Kohonen, 1992, p. 36) 
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Não é nosso intuito dissecar ao pormenor a Pedagogia para a Autonomia, porém as 

mudanças verificadas no campo da Didáctica das Línguas Estrangeiras (DLE), em particular 

desde meados da década de 70, traduzem-se numa crescente tendência para recorrer à 

pedagogia para a autonomia, ou seja, uma pedagogia centrada no aluno, sendo Holec, no 

contexto do ensino-aprendizagem da LE, um dos autores que mais se tem dedicado ao 

estudo da autonomia, pioneiro na sua conceptualização e operacionalização (citado em 

Vieira, 1998, pp. 48-50). Uma pedagogia para autonomia corresponde a uma “orientação 

particular da qual decorrem alguns princípios de actuação didáctica, passíveis de 

articulação com aspectos de outros métodos e abordagens e potencialmente conducentes a 

práticas diversificadas” (Vieira, 1998, p. 56). A implementação da pedagogia para a 

autonomia constitui uma abordagem flexível e eclética, integrando contributos 

diversificados, nomeadamente da abordagem comunicativa. Pode falar-se de ecletismo, ou 

flexibilidade de decisão e de acção, quando ao professor é conferida a responsabilidade de 

tomar opções que julga, num dado momento, serem mais adequadas aos seus alunos, 

considerando os constrangimentos situacionais em presença. A sensibilidade aos contextos 

constitui, deste modo, uma característica fundamental da pedagogia para a autonomia, 

fortemente associada à ideia de progressão no desenvolvimento desta capacidade. 

Retomando a adopção crescente da pedagogia centrada no aluno, no domínio da DLE, o 

autor reporta-nos para o facto de esta tendência estar presente no âmbito das concepções 

de língua, de metodologia de ensino, do papel do aluno e da planificação do ensino-

aprendizagem, que se pode sintetizar do seguinte modo (Thomas & Legutke, 1991, citado 

em Vieira, 1998, p. 58): 

− A visão estruturalista da língua é substituída por uma concepção comunicativa 

multidimensional, que congrega as dimensões formal, pragmática, cultural e 

social. 

− Valoriza-se o conceito de “tarefa” como elemento central à programação e 

prática de ensino da língua. 
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− À visão do aluno como recipiente passivo contrapõe-se a do falante criativo e 

agente activo da aprendizagem. 

− À visão do aluno como indivíduo contrapõe-se a do aluno como membro de um 

grupo social, co-construtor do processo de aprendizagem. 

− O programa deixa de ser encarado como uma lista de conteúdos a cumprir, 

passando a definir-se como base de negociações entre professores e alunos. 

− Valoriza-se o recurso aos materiais autênticos, recuperando-se o potencial do 

texto literário e não literário. 

− Redefine-se e alarga-se o âmbito do papel pedagógico do professor e dos 

alunos. 

− Focaliza-se a atenção não apenas no produto da aprendizagem, mas também 

no processo, com consequências ao nível dos objectivos e formas de avaliação. 

− Redescobre-se o potencial educativo do ensino/aprendizagem da língua, 

favorecendo-se o desenvolvimento de uma pedagogia holística, crítica e 

explanatória. 

Destas mudanças têm decorrido aplicações não apenas ao nível da elaboração de 

programas, mas também ao nível das propostas metodológicas, com particular relevância 

para a abordagem comunicativa e para a abordagem baseada em tarefas. 

Quanto à aprendizagem baseada em tarefas, poder-se-ia resumi-la, e em jeito de 

síntese, como uma aprendizagem que (Estaire, 2011, pp. 14-15): 

− Está orientada para a acção, o desenvolvimento da capacidade dos alunos 

para fazer coisas através da língua estrangeira, numa qualquer actividade 

comunicativa da língua. 

− Tem como objectivo a construção da competência comunicativa: linguística, 

pragmática, sociolinguística e estratégica. 

− Considera fundamental o desenvolvimento paralelo e integrado dos 

conhecimentos formais e instrumentais. 
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− Valendo-se da investigação sobre aquisição de línguas, considera uma 

ferramenta indispensável para a aprendizagem a participação em actos de 

comunicação, em que a expressão ou compreensão de significados seja 

primordial e em que se denotem processos comunicativos reais, da vida real. 

− Assumindo teorias cognitivas/construtivistas, assume que se dê ênfase ao 

papel dos alunos como agentes activos da sua aprendizagem.  
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Este capítulo articula duas partes essenciais a considerar no ensino de línguas, 

designamente no Ensino de Línguas Baseado em Tarefas, mas mediado pela tecnologia. 

Por um lado, escalpeliza os cuidados a considerar neste tipo de abordagem mediada pela 

tecnologia, apresentado algumas propostas de programas que integram as tecnologias 

em contexto sala de aula, mas também a distância. Por outro, e considerando o professor 

como sujeito basilar no ensino, dissecam-se algumas dificuldades e desafios que a 

tecnologia lhe traz, os quais servirão de sustento para (re)desenhar programas de 

formação, dirigidos ao professor. Assim, e para ultimar o capítulo, apresentam-se alguns 

modelos de formação mediados pela tecnologia, passíveis de serem adoptados na 

Educação de Professores de Língua. 

Figura 19 

Estrutura do Capítulo II 
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2. A Formação dos Professores de Língua Não Materna 

2.1. Ensino de Línguas Baseado em Tarefas: do Presencial ao Digital 

Até há mais de uma década, se se analisar o inestimável contributo de Ellis (2003), 

Nunan (2004, 2010) e Willis e Willis (2007), era dada primazia à interacção pessoal 

presencial em contextos tradicionais de sala de aula, deixando-se de parte contextos 

mediados pela tecnologia (A. Lopes et al., s.d.). Chapelle (2001) viria a fazer uma 

interrelação entre tarefas e TIC referindo que a a competência comunicativa dos 

aprendentes requereria a aquisição de mais literacia digital, mas, para os professores, o 

desafio seria transformar as experiências tecnológicas dos aprendentes em experiências de 

aprendizagem de língua. 

anyone concerned with second language teaching and learning in the 21st 

century needs to grasp the nature of the unique technology-mediated tasks 

learners can engage in for language acquisition and how such tasks can be 

used for assessment. Language learners tipically  use computers at least to 

write papers, receive and send e-mail, and browse the World Wide Web; one 

challenge for language teachers is to shape some of their computer-using 

experiences into language learning exeriences. (p. 2) 

Hampel et al., (2005) (2005) acrescentaram que as tarefas devem fomentar a 

literacia electrónica, seja em termos de uso técnico seja em termos de abordagens de 

aprendizagem; e conferir um apoio gradual e sistemático de modo a aumentar a 

competência dos aprendentes, orquestrando diversos modos de comunicação. Mais tarde, 

em 2010, surge um dos mais importantes contributos para o estudo da relação entre o 

ELBT e as TIC. Tratava-se do estudo de Thomas e Reinders, onde se referia que a 

“diversity of interactive learning technologies currently available in the language classroom, 
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ranging from interactive whiteboards to mobile devices, can be conjugated with project-

oriented tasks that can bring learners closer to the interactive experience of real-life 

situations” (Thomas & Reiders, 2010, citado em A. Lopes & Ruiz-Cecilia, 2017, p. 267). Lai 

e Li (2011) viriam a dar um extraordinário contributo através da resenha teórica que 

elaboraram ao nível da abordagem ELBT e das tecnologias. Posteriormente, em 2014, 

surge a obra Towards technology-mediated TBLT, de González-Lloret e Ortega. Outros 

estudos surgem, entre os quais os de González-Lloret (2015), Hadadi et al. (2014), Martins 

(2015), Kurek (2015), ou até mesmo Herraiz-Martinez (2018), os quais convergem, na 

generalidade, para duas grandes conclusões: por um lado, o ensino das línguas não pode 

ignorar o impacto que as tecnologias digitais conferem à forma como os aprendentes 

utilizam a língua; por outro, as tarefas continuam a ser a forma mais efectiva para conjugar 

o uso que os aprendentes fazem das línguas, a sua literacia digital, e o potencial 

comunicativo que os recursos tecnológicos oferecem (A. Lopes & Ruiz-Cecilia, 2017). Foi 

justamente a pensar nestas questões que surgiu, em 2015, o Pan European Task-based 

Activities for Language Learning (PETALL) 18 (A. Lopes, 2008), na sequência dos resultados 

dos projectos European Task-based Activities in Language Learning: a Good Practices 

Exchange (ETALAGE) (A. Lopes, 2011), e o European Curricula in New Technologies and 

Language Teaching (ECNTLT) (A. Lopes & Orega, 2008). Tratou-se de um projecto 

financiado pela Comissão Europeia através do Programa de Aprendizagem ao Longo da 

Vida (Lifelong Learning Programme), cuja coordenação foi assegurada pela Universidade 

do Algarve, Portugal, e que envolveu nove países europeus (Espanha, Itália, Holanda, 

Reino Unido, Alemanha, Sérvia, Hungria, Grécia e Turquia). O objectivo incidiu na 

promoção da aprendizagem de línguas estrangeiras por tarefas através da utilização das 

TIC na sala de aula, fornecendo exemplos de boas práticas em consonância com as 

recomendações do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) (A. 

 

18 Vede: www.petallproject.eu 

 

http://www.petallproject.eu/
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Lopes et al., s.d.), assim como cursos de formação de professores (A. Lopes & Ruiz-Cecilia, 

2017).  

Estudos, publicações e demais projectos se têm realizado tendo como enfoque a 

abordagem ELBT, pelo que, em 2015, foi fundada a International Association for Task-

Based Language Teaching (IATBLT) (https://www.iatblt.org/), sendo os seus elementos 

constituintes “established scholar in the field, and each of us represents a wide range of 

aspects that are important to TBLT: from technology to teacher education, and from 

language acquisition to language testing” (East, 2018). 

2.2. Ensino de Línguas Baseado em Tarefas Mediado pela Tecnologia 

A aprendizagem de uma língua estrangeira concentra variadíssimos aspectos que 

constituem à partida desafios para o aprendente, como é o caso da compreensão e da 

interacção e produção orais (Winkle, 2014), cujas condicionantes se prendem com o 

contacto reduzido (ou a falta dele) com falantes nativos. A abordagem ELBT pode 

perfeitamente contribuir para ultrapassar tais desafios (Winkle, 2012), na medida em que no 

decorrer de uma tarefa os aprendentes usam a língua-alvo em contextos mais autênticos e 

com propósitos concretos, o que por si só contribuem para que se dê uma melhoria do nível 

de proficiência e promova a motivação do aprendente. É-lhes dada a oportunidade  de usar 

a língua “with focused learning goals of accuracy, fluency and complexity” (Hosseini & 

Rahbar, 2012, p. 255). Porém, o aprendente deve estar familiarizado com a logística, ou 

estrutura da tarefa, pois assim ele consegue orientar-se melhor no sentido de alcançar os 

objectivos delineados (para a tarefa), e prestar mais atenção aos objectivos definidos para a 

aprendizagem da língua-alvo. Por outro lado, as tarefas devem ser autênticas e flexíveis, e 

podem ser ajustadas e adaptadas de modo a irem ao encontro da proficiência do 

aprendente, decorrendo daqui toda uma análise das necessidades (AN) do aprendente 

(needs analysis), considerada parte essencial no ELBT bem como um dos primeiros 

procedimentos a considerar para a criação de um currículo ELBT (Norris, 2009) (cf. 

https://www.iatblt.org/
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González-Lloret, 2014; Long, 2007; Van Gorp & Bogaert, 2006). Como referiram Doughty e 

Long (2003b, p. 55), “the essence of TBLT is its relevance to learner needs”. O principal 

objectivo da análise das necessidades incide na identificação das tarefas que são 

relevantes para o aprendente; a língua que está associada a estas tarefas; assim como 

outras línguas que conhece (González-Lloret, 2015). Porém, subsistem ainda poucos 

exemplos 19  de AN nos currículos de ELBT (Dias, 2008), em parte, talvez, devido à 

interpretação errada de que para identificar as necessidades dos aprendentes a única fonte 

de informação dos professores são os próprios aprendentes (González-Lloret, 2015). Por 

outro lado, verifica-se 

the doubt that the students actually have the answers and added time 

commitment require to conduct a NA on the part of the teachers; . . . . many 

programs trust language textbooks to dictate their syllabus, and therefore 

there is no apparent need to create a syllabus or materials based on the real 

needs of the program; . . . . when NAs are conducted they may be viewed as 

internal, institutional information that lacks value to others and may not be 

worth publishing. González-Lloret, 2015, p. 19) 

No ensino de uma LE a mediação tecnológica teve um impacto na conceptualização 

das tarefas, que, como defenderam González-Lloret e Ortega (2014), se a sua combinação 

(de tarefas e tecnologias) for devidamente motivada pela teoria do ELBT, as tarefas de 

ensino de língua mediadas pela tecnologia contribuem para uma minimização do receio de 

falhar, bem como do constrangimento que daí advém; conseguem motivar o aluno a arriscar 

e a ser criativo enquanto usa a língua de modo a fazer sentido; e promovem o contacto com 

outros falantes da língua-alvo, mas localizados em zonas mais distantes, facto que 

possibilita, em larga escala, uma exposição “to authentic environments and cultural 

 
19 Para consulta de alguns exemplos, vede (González (2007), Park (2012) e Nielson (2014). 
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enactments, along with tremendous additional sources of input” (González-Lloret & Ortega 

(2014, p. 4).  

Lai e Li  (2011), também averiguaram os contributos das tecnologias e do ELBT para 

o ensino, bem como os desafios que se colocam no processo de implementação do ELBT 

em ambientes mediados pelas tecnologias. Segundo as mesmas, muitos são os estudos 

que se têm debruçado na utilidade e, mais importante, nos benefícios da concretização de 

tarefas mediadas por tecnologia. As autoras fizeram menção, principalmente, àqueles que 

têm vindo a ser concretizados no âmbito da implementação de tarefas online, ou seja, 

produção de tarefas textuais (text based) mediadas por computadores, as quais consistem 

concretamente em tarefas síncronas (e.g., conversação via chat) e assíncronas (e.g., e-

mails, blogs, wikis); e, como consequência, nos efeitos positivos reflectidos no 

comportamento dos aprendentes. As autoras verificaram, portanto, que, por um lado, é 

possível manter o anonimato, que por si traz múltiplas vantagens como seja uma maior 

produção de língua (e.g., mais palavras e frases), uma vez que se sentem mais motivados e 

menos pressionados, ansiosos, para produzir na língua-alvo. Por outro lado, alunos de nível 

inicial, por exemplo, produzem mais quando acrescentam ao chat a audioconferência; 

comparativamente à interacção assíncrona, a interacção síncrona contribui para uma maior 

produção de língua no desempenho da tarefa online e, consequentemente, interacção face 

a face; os aprendentes alternam mais vezes os momentos de fala (produção e interacção 

orais), para além de utilizarem mais expressões-alvo, independentemente da disponbilidade 

de imagens; e também traz oportunidades para um maior role play, havendo espaço para 

brincar e desfrutar, de forma construtiva, contribuindo para uma coesão social no decorrer 

na tarefa. Tais tarefas textuais mediadas pelos computadores acabam por, a título de 

exemplo, conseguir captar os benefícios do desempenho conseguido em ambas 

comunicação oral e escrita, pois apresentam estruturas mais complexas e uma maior 

precisão gramatical; projectos colaborativos desenvolvidos em wikis demonstram maior 

riqueza e complexidade ao nível da produção escrita; as competências ao nível da sintaxe, 

vocabulário, oralidade, escrita e interculturalidade aumentam (e.g., discussões via e-mail, 
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relacionadas com interculturalidade, conduziram ao aumento da riqueza sintáctica, bem 

como ao enriquecimento acidental do reportório lexical); os aprendentes que desenvolvem 

tarefas escritas via chat e que posteriormente interagem presencialmente, apresentam um 

notório desenvolvimento ao nível da proficiência, quando comparando com aqueles que 

apenas desenvolvem tarefas presencialmente; os blogs, por seu turno, promovem não 

apenas o desenvolvimento da produção escrita, com uma maior riqueza gramatical mas 

também o aumento da competência intercultural, quando aplicadas tarefas relacionadas 

com o intercâmbio cultural; os aprendentes autocorrigem-se mais quando executam uma 

tarefa escrita via chat, do que na comunicação presencial. A acrescentar a estas vantagens, 

ao nível do desenvolvimento da língua pode-se considerar o comportamento dos 

aprendentes no decorrer de uma interacção online: verifica-se uma participação mais 

balanceada ao longo de uma tarefa textual mediada pela modalidade síncrona; alunos mais 

reservados, menos motivados e não tão bem sucedidos na aprendizagem da língua 

participam mais, comparativamente a situações tradicionais. 

González-Lloret e Ortega (2014) apontaram três requisitos que consideraram ser 

benéficos para uma adequada integração das tecnologias e tarefas para a aprendizagem de 

uma língua: 

• Ter uma noção clara de “tarefa”, no contexto do ELBT, para que as 

tecnologias possam ser seleccionadas e combinadas com tarefas reais. 

Assim, uma tarefa deve reunir a) primariamente, foco no sentido; b) 

orientação dos objectivos (goal orientation), isto é, as necessidades e os 

objectivos dos aprendentes devem ser considerados numa tarefa; c) 

centragem no aprendente; d) holismo, ou seja, actividades holísticas “provide 

the learner the opportunity to analyse what they do, what works, and what 

doesn’t, thereby constructing their own expectations (Dewey, 1938) and 

rendering such understandings ‘available under actual conditions of life’” 

(Norris, 2009, p. 579); e e) aprendizagem reflectida. 
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• Estar ciente das profundas implicações que a tecnologia traz à 

construção do conhecimento e para qualquer tipo de aprendizagem, 

incluindo a aprendizagem de línguas. As experiências tecnológicas, umas 

mais familiares do que outras, propiciam novas actividades holísticas e novas 

necessidades de aprendizagem (Jenkins et al., 2009). Destas experiências 

pode-se destacar, a título de exemplo, troca de e-mails; chat (vídeo/texto); 

redes sociais; web escrita via jornais, Wikis, Blogs ou fandoms; MMOGs 

(Massively Multiplayer Online Games) (Tan, 2013); e MOOCs (Massive Open 

Online Courses) (Tan, 2013). 

• Integrar a combinação de tarefas e de tecnologias no curriculum. Para 

Norris (2009), o ELBT, na sua plenitude, “applies available understandings 

and evidence to the comprehensive design of entire language education 

programs” (Norris, 2009, p. 581), devendo reunir AN; selecção de tarefas, e 

sequencialização; criação de materiais, mas também promover-se a 

instrução; ensino; avaliação; avaliação de programas (pp. 581-582), opinião 

reforçada, mais tarde, por Long (2015). As tecnologias, em particular, devem 

fazer parte de um ciclo programático do ELBT, desde “needs analysis all the 

way to explicit learning outcomes for assessment and evaluation” (González-

Lloret & Ortega, 2014, p. 7). A título de exemplo, estas autoras referem que 

uma AN de tarefas que incluem tecnologia deve considerar não apenas as 

competências linguísticas necessárias para alcançar uma determinada 

tarefa, mas também “the affordance of the technological tools” (p. 8) 

necessárias para realizar uma tarefa; as literacias digitais dos alunos e dos 

professores – a literacia digital bem como ambas preparação e motivação do 

professor para integrar a tecnologia no seu desempenho docente visto que 

“will largely impact on the extent to which technology-mediated TBLT will be 

viable as an inovation” (Hubbard, 2008, citado em González-Lloret & Ortega, 

2014, p. 8); e o suporte tecnológico necessário para completar uma tarefa.   
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Correntemente existem duas grandes propostas para o ciclo pedagógico do ELBT, 

ou seja, por um lado, a pedagogical-tasks-to-target-task cycle (Long, 1985), e, por outro, o 

ciclo pedagógico da pré-tarefa, tarefa e pós-tarefa (Ellis, 2003; J. Willis, 1996), “with the pre-

task phase helping students prepare for task execution and post task hosting reflection, 

evaluation or correction acivities” (Kurek, 2015, p. 22). O modelo de J. Willis, 

comparativamente ao de Ellis é, segundo Baralt e  Morcillo (2017)  “more detailed and has 

deliberately-included components that both theory and research argue support second 

language acquisition” (p. 41), ou seja, inclui: a pré-tarefa; o ciclo da tarefa (task cycle), no 

qual se destacam a tarefa (task), o planeamento (planning time) e o relatório (report); e o 

foco na língua (language focus), constituído por análise (analysis) e prática (practice) (Baralt 

& Morcillo, 2017) (cf. P. Moore, 2018). Com as tecnologias, porém, qual será o ciclo 

pedagógico adequado do ELBT? A resposta, fornecida por Salaberry (2001), foi: “the 

success of a technology-driven activity will likely depend as much, or more, on the 

successful accomplishment of pre- and post-activities than on the technology activity istself” 

(p. 51). 

No desenvolvimento de tarefas pedagógicas (Nunan, 2004, 2010), que se traduzem 

em actividades ou materiais que os professores e/ou aprendentes utilizam na sala de aula 

ou em outros ambientes instrucionais (Long, 2015), deve-se tirar máximo proveito das 

tecnologias seleccionadas de modo a conseguirem fazer aquilo que numa aula 

convencional não se conseguiria concretizar, pois “integration of multimedia for rich, 

authentic input (i.e. vídeo, simulations, gaming environments) and engagement in learning 

by doing that allow the students to use the language and the technology in productive and 

creative ways” (González-Lloret & Ortega, 2014, p. 8). Finalmente, num currículo de ELBT 

que vise combinar tecnologia e tarefas, “technology-mediated performance-based 

assessment should be the logical way of evaluating learners” (González-Lloret & Ortega, 

2014, p. 8).  

Os programas de ELBT mediados pela tecnologia devem não só integrar tarefas e 

as necessidades linguísticas do aprendente, mas também as necessidades tecnológicas, 
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para além da intersecção entre elas, ou seja “those target tasks that require use of a 

technology-mediated environment, those technologies that would facilitate the realization of 

the task, and those that would serve as a vehicle for communicating for particular purposes” 

(González-Lloret & Ortega, 2014, p. 34). Considere-se como exemplo um curso de língua 

para fins específicos, como o académico. Neste caso, não pode haver um distanciamento 

de tarefas de ordem tecnológica, como pesquisar na web e seleccionar de forma crítica toda 

uma panóplia de recursos escritos disponíveis online (González-Lloret, 2014, 2015). São as 

tarefas pedagógicas de língua (TPL) (pedagogic language tasks - PLTs) que determinam as 

tarefas pedagógicas de tecnologia  (TPT) (pedagogic technology tasks - PTTs),  razão pela 

qual a autora apresenta um modelo  de ELBT mediado pelas tecnologias, em que as 

tecnologias e a língua estão em constante interacção, distanciado-se, por isso, do modelo 

convencional de ELBT baseado em Long (2005, citado por González-Lloret, 2014, p. 43) 

(Figura 20). Na Figura 21 disponibiliza-se um exemplo de uma tarefa que combina PLT e 

PTT. 

Figura 20  

Comparação entre modelo tradicional de ELBT e modelo de ELBT mediado pela tecnologia (Long, 2005, citado 

por González-Lloret, 2014, p. 43) 
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Figura 21 

Exemplo de uma tarefa que combina Tarefas Pedagógicas de Língua e Tarefas Pedagógicas de Tecnologia 

(González-Lloret, 2014) 

Tarefa: Reserva num hotel 
 
Uma TPL incluiria elementos de chave disponíveis nas reviews online do hotel, actividades lexicais 
para ajudarem a compreender e a aprender termos relacionados com hotéis e o universo hoteleiro, 
ou actividades de escrita (requerer serviços especiais ou solicitar informação). No que concerne às 
TPT, as actividades estariam relacionadas com a procura de motores de pesquisa web para 
encontrar informação; interpretar as reviews (criticamente, ou seja, antigos clientes; interagir com o 
calendário online  de modo a encontrar quartos vagos; escrever e enviar um inquiry (o número de 
palavras, o vocabulário, por exemplo, seria bastante diferente de inquiry enviado por carta formal); 
navegar no mapa interactivo (encontrar a distância entre o mapa e a zona onde os pesquisador se 
localiza; calcular o tempo que demorará em função do trânsito, por exemplo), entre outros. 

Considerando a tarefa “solicitar informação ao cliente”, e em função da análise nas 

necessidades, a principal via de comunicação a adoptar seria a escrita, passível de ser 

executada por via da tradicional carta e do correio electrónico (e-mail). Como González-

Lloret (2014) referiu, para além da tarefa em si, deveria ser igualmente considerado o tipo 

de linguagem a adoptar para concretizar dessa mesma tarefa (que pode ser encontrada em 

elementos de avaliação como documentos, entrevistas, etc.), bem como a tecnologia 

requerida para o efeito, considerando, claro, o domínio digital dos aprendentes (em que 

medida se sentem confortáveis para lidar com, a título de exemplo, o uso de e-mails, anexar 

ficheiros, entre outros). À partida, estes exemplos parecem não constituir dificuldades 

significativas, mas o mesmo cenário não será o mesmo para um aprendente que domine 

um alfabeto totalmente díspar, ou que seja até oriundo de um país menos desenvolvido, 

como o Cambodja, cujas literaciais digitais são significativamente mais reduzidas. Assim, o 

que se propõe é que, aquando da criação de tarefas pedagógicas enquadradas no ELBT 

mediadas pela tecnologia, se criem tarefas que sejam mais focadas nas necessidades de 

língua para concretizar a tarefa (TPL), por um lado, e outras nas competências tecnológicas 

e digitais (TPT), por outro. No exemplo que se segue (Figura 22), verifica-se que ao 

desenvolver-se uma tarefa pedagógica é determinante ter presente como é que a língua e a 

tecnologia funcionam juntas, como se cruzam; em que medida se podem afectar 
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mutuamente; e como é que se podem aprender e aprender a usar (González-Lloret (2014), 

p. 45). 

Figura 22  

Exemplo de um programa de ELBT mediado pela tecnologia (González-Lloret, 2014, p. 44) 

Tarefa: Saudações para saudar um cliente 

Passos (a estas tarefas se podem acrescentar um sem fim de tarefas que vão, por exemplo, 
obedecendo a níveis): 

1. Leitura de cartas, com mensagens curtas, a fim de se extrair vocabulário, expressões 
adequadas. 

2. Criação de grupos de debate de discussão, passando-se à correcção (com professor) e 
análise das expressões menos adequadas, apresentando-se os motivos. Neste ponto da 
tarefa, poder-se-ia passar para uma PLT ou para uma PTT.  

→ No caso de PLT: identificar diferenças entre a comunicação formal e a informal. 
Os alunos, em grupo ou pares, podem ler várias cartas e diferenciar a 
comunicação formal da informal. 

→ No caso de PTT: pedir aos alunos para aceder ao correio electrónico e comporem 
uma mensagem, fazendo-os, por um lado, utilizar os elementos disponíveis numa 
caixa de correio electrónico (ex: CC, BCC, fazer copy and paste, ir aos contactos), 
e, por outro, evidentemente, escrever de forma apropriada. 
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Evidentemente, o design da tarefa, particularmente quando se pretende praticar o 

ELBT mediado pela tecnologia (Kurek, 2015; A. Lopes & Ruiz-Cecilia, 2017; Schroonten, 

2006) deve ser repensado, ou seja, “demands attention to a much more context set of 

issues than designing tasks for F2F communication” (Lai & Li, 2011, p. 507). Mas, para que 

uma tarefa mediada pela tecnologia seja boa e eficaz, e de modo a ocorrer o 

desenvolvimento linguístico, deve-se não apenas considerar o design da tarefa, mas 

também o  feedback  cuja importância acresce no decorrer de uma tarefa mediada pela 

tecnologia (Hampel et al., 2005; Lai & Zhao, 2006).  

The feedback related directly to task performance with varying  degrees of 

explicitness: it refers to what the user has to do. If some users have trouble 

understanding the language they need to interpret, they can be offered 

additional help by means of a digital dictionary of grammar compendium. 

These resources could also be differentiated according to user preferences. 

Some learners will be oriented towards the completion of a task at hand. If 

they look up an unknown lexical item, they will want a quick explanantion that 

allows them to get on with the task. Other learners might approach their 

language learning process from a more form-focused angle, and so might be 

interested in explanations that go beyond the context of the taks at hand e.g., 

referring to other uses of a particular word in different contexts. (Schroonten, 

2006, p. 136) 

Um contributo nacional a este nível foi o de A. Lopes e Ruiz-Cecilia (2017, pp. 270-

271) que, desbruçando-se no modelo de método de Richard e Rodgers20, criaram o supra 

referido Pan European Task-based Activities for Language Learning (PETALL). Neste 

projecto, foi elaborado um ciclo de design de tarefas que obedece a um percurso que vai do 

 
20 Consultar Figura 10. 
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design (das tarefas) ao seu procedimento (procedure), voltando depois novamente ao 

design (Figura 23). 

Figura 23 

Ciclo do design de tarefas (A. Lopes & Ruiz-Cecilia, 2017, p. 270) 

 

 

As especificidade de cada um dos passos cíclicos são: 

1. Preparação (preparation): bases que tornarão a tarefa pedagogicamente 

relevante. As necessidades dos alunos precisam de ser identificadas bem 

como a natureza de tais necessidades (e.g., needs analysis, provas 

empíricas baseadas na observação feita em sala de aula, demandas e 

espectativas dos aprendentes). 

2. Planificação (planning): organização da implementação da tarefa 

(objectivos, conteúdos, recursos, produtos, diferentes fases, ferramentas de 
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3. Implementação: momento crítico que poderá ser determinante para o 

sucesso do projecto no seu todo. A experiência e confiança do professor são 

determinantes nesta fase.  

4. Avaliação (evaluation): oportunidade de dar feedback aos aprendentes, para 

além de lhes dar informações ao nível do seu progresso, e garante total 

transparência relativamente ao processo de ensino e de aprendizagem. 

5. Análise dos resultados (critical analysis of results): baseada não apenas em 

factos obtidas a partir dos aprendentes no decorrer da avaliação das tarefas, 

mas também no julgamento dos seus resultados e produtos, assim como da 

percepção do professor relativamente à totalidade do processo. 

6. Reformulação e reajustes (recasting and refining): os resultados obtidos 

conferirão ao professor informações importantes acerca dos objectivos 

definidos, se foram alcançados ou não; se as necessidades dos aprendentes 

foram atendidas; e se evoluíram linguisticamente. Caso haja falhas, deve 

haver toda uma reformulação do ciclo, inclusive na fase da preparação.  

Poder-se-ia colocar agora uma outra questão: Quais os procedimentos a adoptar no 

caso de se querer um curso ELBT totalmente a distancia? Relativamente aos ambientes de 

aprendizagem que têm vindo a substituir a tradicional sala de aula, Kurek (2015) advertiu 

para a sua unicidade pedagógica, na medida em que têm “their unique affordances and 

constraints which, first, enable certain types of learner activity or discourse and, then, require 

suitable tasks to address them” (p. 15). Efectivamente, o papel da pedagogia na orientação 

online nunca foi tão evidente, pois ignorar os princípios do design de tarefas para os novos 

ambientes de aprendizagem “may blunt pedagogical aims, confuse task writers, cause 

difficulties for learners and result in low task completion” (Gruba, 2004, p. 72). 

Em ambientes multimodais, multiculturais, multiusos e multilingues, as tarefas são 

uma orquestração de significados. Seleccionar, conceber, desenhar cuidadosamente uma 

tarefa aumenta a frequência e a complexidade da interacção online. Em termos 
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procedimentais, as tarefas são transmitidas através de instruções. A forma como são 

comunicadas (tom e palavras seleccionadas) vão ter um impacto significativo ao nível da 

motivação, e também no investimento cognitivo do aprendente. Além de comunicarem o 

conteúdo e o procedimento, as instruções das tarefas  

may also compensate for the missing social context and include the discourse 

for maintaining social affiliation (‘Enjoy the project task’, the use of 

emoticons), reducing technology anxiety (‘It’s an intuitive and user-friendly 

service’) and managing task organization (‘Deadline for task submission is 

…’). Task instructions should also facilitate task execution by pointing to 

available support, be it technical (e.g., links to tutorials) linguistic (e.g., links to 

recommended dictionaries, reference sources or text models) or cognitive 

(e.g., suggesting a particular order of activities or the breaking of a task into 

smaller items. (Kurek, 2015, pp. 19-20) 

As instruções das tarefas também podem contribuir para criar uma presença do 

professor, através do design e organização (facultando os procedimentos da tarefa), do 

discurso (afiliação social) e da instrução directa (indicando o conteúdo da tarefa e indicando 

o suporte para aquela tarefa); facultam informação relacionada com o desempenho do 

aprendente nos três níveis de actividade humana, ou seja, na actividade em si (conferindo 

um sentido de grupo ou explicando o propósito da tarefa), na acção (definindo as etapas e 

os procedimentos das tarefas e especificando o produto final), e ao nível das operações 

(facultando apoio técnico e pedagógico adicionais).  

Doughty e Long (2003b) propuseram dez princípios metodológicos (methodological 

principales – MP) (Tabela 10) que consideraram ser  cruciais na “task-based philosophy and 

which might be used as criteria to evaluate the quality (in terms of language learning 

potential) of multimedia environments” (Schroonten, 2006, p. 131) (cf. Long, 2016). O 

ensino, como referiram Baralt e Morcillo (2017), deve contemplar os princípios 
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metodológicos (o que deve ser feito para maximizar a aprendizagem da língua) e os 

procedimentos pedagógicos (pedagogic procedures – PPs) (o como implementar os MPs). 

Methodological principles are putatively universally desirable instructional 

design features, motivated by theory and research findings in SLA, 

educational psychology, and elsewhere, which show them to be either 

necessary for SLA or facilitative of it . . . . pedagogic procedures (PPs) 

comprise the potentially infinite range of local options for realizing the 

principles at the classroom level. Choice among PPs is determined by such 

factors as (a) teacher philosophy and preference; (b) learner age, proficiency, 

literacy level, aptitude and cognitive style; (c) the class of target linguistic 

features for which the procedures are to be used; and (d) the nature of the 

learning environment, the last being especially important in a distance 

learning context. (Doughty & Long, 2003b, pp. 52-53) 

Tabela 10 

Princípios Metodológicos para o ensino das Línguas (Doughty & Long, 2003b, p. 52) 

 
Principles  L2 Implementation CALL Implementation 

ACTIVITIES    

MP1 Use tasks, not texts, as the unit 
of analysis. 

task-based language 
teaching (TBLT; target 
tasks, pedagogical tasks, 
task sequencing) 

simulations; tutorials; 
worldware 

MP2 Promote learning by doing. 

INPUT    

MP3 Elaborate input (do not simplify; 
do not rely solely on "authentic" 
texts). 

negotiation of meaning; 
interactional modification; 
elaboration 

computer-mediated 
communication / 
discussion; authoring 

MP4 Provide rich (not impoverished) 
input. 

exposure to varied input 
sources 

corpora; concordancing 

LEARNING 
PROCESSES 

   

MP5 Encourage inductive ("chunk") 
learning. 

implicit instruction design and coding 
features 

MP6 Focus on form. attention; form-function 
mapping 

design and coding 
features 

MP7 Provide negative feedback. feedback on error (e.g., 
recasts); error "correction" 

response feedback 

MP8 Respect "learner 
syllabuses"/develop-mental 
processes. 

timing of pedagogical 
intervention to 
developmental readiness 

adaptivity 
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MP9 Promote cooperative/ 
collaborative learning. 

negotiation of meaning; 
interactional modification 

problem-solving; 
computer-mediated 
communication/discussion 

LEARNERS    

MP10 Individualize instruction 
(according to communicative 
needs, and psycholinguistically). 

needs analysis; 
consideration of individual 
differences (e.g., memory 
and aptitude) and learning 
strategies 

branching; adaptivity; 
autonomous learning 

Os autores Baralt e Morcillo (2017) sugeriram que num curso ELBT a distância, 

devem ser considerados os seguintes aspectos: 

• as tarefas que funcionam bem presenciamente poderão não funcionar tão bem 

online; 

• muita da atenção dos aprendentes, quando estão online, está direccionada para 

acções sociais e técnicas, podendo causar alguma incompatibilidade entre as 

expectativas dos aprendentes e dos professores; 

• socializar e criar confiança e amizade é essencial para a aprendizagem de uma 

língua, e isso pode ser desafiante para o professor num ambiente online; 

• os aprendentes podem sertir-se mais auto-conscientes na interacção baseada 

em vídeo; e 

• os professores necessitam de empregar ferramentas web adicionais a fim de 

desenvolveram com êxito a interacção, a atenção e a construção do 

conhecimento dos aprendentes, coisa que, para o professor, exige um esforço 

cognitivo adicional. 

Assim, considerando os princípios metodológicos acima descritos de Doughty e 

Long (2003b), e tendo-se baseado em J. Willis (s.d.; 1996) (cf. Basquille, s.d.), os autores 

(Doughty & Long, 2003b) desenvolveram o modelo ELBT online que se disponibiliza na 

Figura 24.  
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Figura 24 

Modelo ELBT baseado em vídeos tutoriais online (Baralt & Morcillo, 2017, p. 36) 

 

A fase da “Pré-Tarefa” (Pre-Task) é caracterizada pela preparação da sessão online, 

procedimento essencial no ELBT mediado por vídeos tutoriais interactivos. Duas acções 

decorrem neste período: envio de um vídeo, ideal para conferir aos alunos um modelo antes 

de reunirem online; e instruções detalhadas da tarefa, ou seja, instruções que devem incluir 

informação não apenas relacionada com aspectos técnicos a serem considerados na 

sessão síncrona, mas também relativas ao que é expectável fazer na sessão, os objectivos 

PRE-TASK 
(pre-online-

meeting 
prep)

• Teacher e-mails task and instruction to learners
• Include video so serve as a model, emphasize that learners should
not be nervous and that erros are part of the process.

TASK 
CYCLE

• Task
• Learners do task on their own at home.

• Planning
• Learners plan the report on their task outcome during the online
meeting, as well as to listen to/report on their peers' report.

• Report
• Begin online meetings with introduction/greetings, warm-up, and socializing.
• Teacher models the task. Real sharing is encouraged for relationship building (e.g.,
teacher reports on his/her own family and shows real pictures)

• Learners take turns reporting on their task outcome. Teacher is the chairperson
who guides turn-talking, gives praise and feedback, and encourages learners to
ask questions to each other
• Corrective feedback should be said and typed simultaneously.
• Other learners should be encouraged to report on what their peers reported, to foster

learner-learner interaction and social community.
• Include time for 'meeting-making' questions at the end related to taks.

Language 
Focus

• Analysis
• Teacher reviews new words and forms/errors that come up in online meetings.
• These should be said and typed symoultaneously.

• Practice
• Teacher e-mails learners practice activities, drills, and/or complex versions of task
to be completed at home.
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(como se podem preparar), e para facultar informação relativamente aos conhecimentos 

linguísticos a adquirir.  

Na fase da tarefa propriamente dita, a que os autores designaram Task Cycle, são 

consideradas três componentes: a tarefa (task), o planeamento (planning) e o relato 

(report). A tarefa e o planeamento são executadas autonomamente, pelo aprendente, mas 

antes da sessão síncrona. Apenas a componente “relato” (report) decorre na sessão 

síncrona, com os colegas e com o professor. 

Na fase “Foco na Língua” (Language Focus), a análise (analysis) é feita ainda no 

decorrer da sessão síncrona, logo após o relato (report). O professor deve referir os 

aspectos principais, ou mais importantes, que foram abordados na sessão, culminando com 

um breve sumário dos conteúdos alcançados; revisão do trabalho a ser desenvolido na pós-

tarefa, assim como o trabalho de casa a realizar e a logística da próxima sessão. Se o 

tempo o permitir, o professor pode efectuar revisões (e.g., pronúncia, normas culturais). A 

prática (practice) é efectuada num momento posterior, autonomamente, depois da sessão 

síncrona, que deverá servir para “highlight further any forms that came up during the online 

meeting” (Baralt & Morcillo, 2017, p. 40). O professor pode pedir para que sejam 

desenvolvidos trabalhos. 

A investigação ao nível do ELBT tem recaído predominantemente nas tarefas e na 

aprendizagem de uma segunda língua, bem como nas suas questões pedagógicas, ficando 

para trás o papel do professor, como referiu Van den Branden (2016).  Focado no professor, 

este autor canalizou a atenção ao nível das decisões e acções que se podem efectuar, no 

ELBT, para optimizar a aprendizagem dos seus aprendentes, categorizando-as em: 

• Acções e decisões da pré-tarefa (Pretask actions and decisions): A maioria 

dos professores, independentemente do contexto em que se encontram, 

detêm um certo grau de autonomia. Por exemplo, são os professores que, na 

generalidade, controlam o tempo e a(s) actividade(s) que executam nas 

aulas; decidem “to which extend a focus on meaning and a focus on form will 

be balanced and which particular forms will be highlighted, practiced, or 
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covered explicitly. In other words, even if they are working with task-based 

syllabus, it is teachers who design the task as-a-workplan” (p. 167). Desta 

feita, no ELBT, a primeira coisa a fazer é efectuar um levantamento das 

necessidades dos aprendentes da língua segunda (AN) (e.g., perguntar aos 

aprendentes, logo no início do curso, o que pretendem alcançar com a 

aprendizagem da língua-alvo, no contexto em que estão integrados). Nesta 

fase define-se a tarefa enquanto plano de trabalho (task-as-workplan). 

• Acções e decisões no decorrer da tarefa (during-task actions and 

decisions): É a fase em que a tarefa ganha vida, ou seja, a tarefa enquanto 

plano de trabalho (task-as-workplan) passa a ser uma tarefa em acção (task-

in-action) e uma tarefa em interacção (task-in-interaction). Nesta fase o 

professor tem três funções cruciais: 

1. Motivar os aprendentes requer introduzir tarefas que sejam 

interessantes, relevantes, valiosas e desafiantes. 

2. Para motivar o professor devem ser aplicadas acções 

organizacionais (organizar) tais como facultar instruções das 

tarefas, organizar a turma em grupos, efectuar momentos de 

discussões que envolvam todos os aprendentes, mantendo controlo 

daquilo que se passa na sala de aula. 

3. Parceiro de conversação (sendo ele o mais proficiente) e de 

apoio, de natureza cognitiva mas também socioemocional, mas 

também interlocutor sapiente que consegue dar resposta, e de 

diferentes maneiras, às necessidades de aprendizagem de línguas 

dos diferentes alunos. Muitas das acções que devem ser postas em 

prática são: negociação de significado enquanto os alunos tentam 

lidar com as demandas do input e do output levantadas pela tarefa; 

produzir uma grande variedade de perguntas, sugestões e requisitos 

para obter o output do aprendente; fornecer feedback acerca das 
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produções escritas e orais dos aprendentes. Quanto ao feedback, 

pode ser tanto explícito (e.g., corrigir explicitamente erros cometidos) 

como implícito (e.g., reformulação de algumas declarações 

espontâneas dos aprendentes enquanto caminhavam e olhavam em 

redor). 

• Acções e decisões na pós-tarefa (posttask actions and decisions): 

Nesta fase o professor recapitula a performance dos aprendentes; 

focaliza-se na forma; discute algumas das estratégias adoptadas pelos 

aprendentes; sumaria o que de mais importante se reteve a partir do 

desempenho dos aprendentes; debatem-se questões específicas ou 

aspectos que os aprendentes consideraram mais desafiantes; verifica-se 

se gostaram da actividade; e o professor deve avaliar o desempenho na 

tarefa e a evolução linguística do aprendente. 

Como em qualquer inovação, o sucesso da implementação do ELBT requer alunos 

mas também professores (P. Moore, 2018). Os professores de língua baseiam as acções 

(na aula) em ideias que têm acerca de variadíssimos aspectos resultantes da sua profissão: 

ideias sobre educação em geral e sobre educação de língua em particular, sobre o contexto 

da escola em que têm de operar, sobre os seus alunos, sobre o currículo, sobre a 

aprendizagem da língua, entre outros (Van den Branden, 2006, p. 216). Implementar o 

ELBT é, para o professor, um processo gradual de aprendizagem, “which needs to go 

through repeated cycles of trying out, reflecting, revising and trying out again, to allow the 

teachers to gain confidence and develop the professional expertise that is needed to raise 

the learning potential of task-based work”  (Van den Branden, 2006, p. 175). Para o efeito, o 

professor necessita de apoio constante e de ser guiado a fim de desenvolver “the expertise 

and the confidence to use tasks to optimally promote their students’ target language 

development and overcome some of the doubts and concerns that they typically have in the 

first stage of adoption” Van den Branden, 2006, p.175). Van den Branden referiu ainda que 

uma das formas de o conseguir seria através de combinação de programas de acção de 
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formação com planos de educação baseados em tarefas, prontos a serem utilizados e 

experienciados em sala de aula, rastreando-se, primeiro, as principais diferenças entre as 

abordagens adoptadas pelos professores e a abordagem ELBT. Estas formações deveriam 

ser efectuadas dentro do horário de trabalho e na própria escola. Efectivamente, e segundo 

o autor apurou, as expectativas dos professores são elevadas, não apenas em relação ao 

ambiente físico, mas também em relação ao apoio, ao feedback e aos materiais que lhes 

são dados na acção de formação. Portanto, apreciam a oportunidade de poderem partilhar 

pontos de vista com os seus próprios colegas e formadores e de terem sessões follow-up 

com os formadores, depois de terem tentado implementar qualquer coisa decorrente do 

novo programa. Por outro lado, uma das vantagens relativamente às acções de formação 

decorrerem na própria escola está relacionada com a possibilidade de os professores 

poderem assistir às aulas uns dos outros, pois assim a cooperação poderá conduzir a 

políticas escolares mais coerentes. O trabalho de equipa é para os professores 

percepcionado como uma oportunidade de aprenderem uns com os outros e também 

acerca de si mesmos, enquanto professores que são. Nas investigações efectuadas o que 

se verificou foi que "teachers incorporating the task-based philosophy and working with task-

based materials, did not abandon their old classroom practices altogether, but created their 

own personal blend with which they felt comfortable, found practicable and personally 

believed would have the greatest learning effects" (Van den Branden, 2006, p. 245) 

Quanto à implementação do ELBT por via da tecnologia surgem desafios na medida 

em que se espera um professor multifacetado e que aplique novos desempenhos 

pedagógicos, porque “the teacher shifts out of the ‘omniscient informant’ role and focuses on 

structuring, juxtaposing, interpreting, and reflecting in inter-cultural experiences” (Kern et al., 

2004, p. 249). Quando ao ensino a distância, as modalidades síncronas e assíncronas 

conferem graus de qualidade diferentes às tarefas (Lai & Li, 2011), porque 

the discourse in synchronous interaction was found to be freer and resembled 

face-to-face conversation, and the discourse in asynchronous discussions 
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was more constrained and resembled the initiation-response-feedback 

discourse typically found in traditional classrooms (Sotillo, 2000). In contrast, 

asynchronous CMC elicited syntactically more complex language (Sotillo, 

2000, Hwang, 2008), greater lexical richness (Hwang, 2008), and more 

accurate, formal, and longer T-units (Kitade, 2006) in learners’ task 

performance”. (p. 503) 

Por outro lado, os ambientes multimodais, ao concederem um maior controlo aos 

próprios aprendentes, contribuem para que se lhes crie oportunidades no sentido de 

manipular diferentes modos de comunicação e ferramentas que possam vir a intervir ou 

participar activamente no desempenho da tarefa. Desta feita, a tónica recai na professor, e 

por isso na sua formação, uma vez que 

teachers need to be able to notice not only the general affordances of the 

available technologies but also pedagogical ones and, by making informed 

pedagogical choices, harness them to serve intended learning objectives. It is 

only in that way that teachers – task designers can make fully informed 

pedagogical choices, integrate them smoothly with task objectives and 

become creative and autonomous designers of educational situations rather 

than ‘receivers of pre-packaged content’. (Kurek, 2015, p. 26) 

2.3. Necessidades, demandas e modelos de formação de professores mediados pela 

tecnologia 

Enquanto fenómeno multidimensional que compõe a acção docente, o ensino é uma 

actividade complexa que implica a articulação de diferentes conhecimentos (Bernal & 

Rodríguez, 2009; Bolívar & Ruano, 2013; Darling-Hammond, 2006; Nakashima & Piconez, 

2016). Muito mais do que transmitir conhecimentos, deve ensinar a aprender e a viver 
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(Bastos, 2014), ou seja, ensinar a desenvolver a autonomia, a capacidade de (auto)análise 

e sentido crítico. Hoje em dia a profissão docente ultrapassa a sala de aula. Como se referiu 

no relatório Teachers Matter, da OECD (2005), espera-se que o professor exerça as suas 

funções, também, a nível individual (especificidades e necessidades de aprendizagem de 

cada um dos seus alunos, sendo estes, numa abordagem didáctica, colocados no centro do 

processo de ensino-aprendizagem); ao nível da escola (trabalho colaborativo e cooperativo) 

(cf. Korthagen, 2012; Perrenoud, 2001; Zgaga, 2008), com os seus colegas, 

professores/investigadores das universidades (Andrade & Pinho, 2010); e ao nível da 

comunidade (trabalhando com encarregados de educação e elementos da comunidade). 

Mas, como defendeu Nóvoa (2009), a profissionalidade docente não pode deixar de se 

construir no interior de uma pessoalidade do professor. Ou seja, o trabalho do professor 

consiste na construção de práticas docentes que conduzam os alunos à aprendizagem, à 

aquisição de conhecimento. O professor deve também ter tacto pedagógico, isto é, 

capacidade de relação e de comunicação, sem a qual não se cumpre o acto de educar; 

assim como a serenidade de quem é capaz de se dar ao respeito, conquistando os alunos 

para o trabalho escolar. No ensino, as dimensões profissionais cruzam-se sempre, 

inevitavelmente, com as dimensões sociais. Ser professor implica compreender os sentidos 

da instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais 

experientes, ou seja, fazer parte da cultura profissional. É na escola e no diálogo com os 

outros professores que se aprende a profissão. O exercício profissional docente implica, 

portanto, um reforço das dimensões colectivas e colaborativas, do trabalho em equipa, de 

intervenção conjunta, i.e. deve ter capacidade de desenvolver reflexão sobre a sua prática 

pedagógica, proceder à auto-avaliação e ainda, como se argumenta no Estatuto de Carreira 

Docente Português (Federação Nacional de Educação, 2019), participar nas actividades da 

escola. Por outro lado, deve haver um compromisso social, que implica princípios, valores, 

inclusão social e diversidade cultural. O professor deve estar preparado para a pluralidade 

linguística e cultural que caracteriza o mundo actual (Bastos, 2014). Por outras palavras, 

deve ser educador e mediador intercultural com a capacidade de promover a compreensão, 
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tolerância, respeito, amizade entre as nações, raças e grupos religiosos. Segundo a 

Comissão Europeia (European Comission, s.d.), espera-se que o professor reúna “extensive 

subject knowledge, a good knowledge of pedagogy, the skills and competences required to 

guide and suport learners, and an understanding of the social and cultural dimension of 

education” (p. 2). Hoje, a realidade da escola obriga-nos a ir além da escola. Comunicar 

com o público, intervir no espaço público da educação, faz parte do ethos profissional 

(Nóvoa, 2009, p. 3).  

O saber docente “consiste na síntese conseguida entre o conhecimento 

científico/teórico previamente adquirido pelo professor (e em constante actualização) e o 

conhecimento que advém da prática, nomeadamente da reflexão acerca da prática (Bastos, 

2014, p. 145). É um saber plural, por isso no processo formativo a tónica recai na prática 

pedagógica como objecto de estudo, problematização e reflexão (S. Santos & Costa, 2013). 

No caso dos professores de língua, deverão adquirir as competências propostas na Tabela 

11. 

Tabela 11 

Competências dos Professores de Línguas (Bastos, 2014, p. 159) 

COMPETÊNCIAS DESCRIÇÃO 

Científica 

Diz respeito, por um lado, aos conhecimentos científicos da área de 
docência, e, por outro lado, à capacidade de pensar em termos científicos 
e de participar em actividades científicas. Integra o conhecimento 
declarativo, empírico e académico, relativo às línguas em geral e à(s) 
língua(s) específica(s) que ensina. 

Crítica 

Refere-se à capacidade de analisar a exequibilidade, utilidade e 
importância de orientações político-educativas, de acordo com os 
objectivos e as competências que pretende desenvolver nos seus alunos, 
os níveis de desempenho e dificuldades destes e as caraterísticas dos 
seus contextos profissionais. Refere-se ainda à capacidade de reflectir 
criticamente sobre si, sobre o outro e sobre práticas profissionais. 

Intercultural 

Relaciona-se com conhecimentos, capacidades e atitudes de cariz 
intercultural. Espera-se que o professor de línguas favoreça o contacto 
com outras culturas; fomente a valorização da diversidade linguística e 
cultural; promova a desmistificação de estereótipos; contribua para o 
desenvolvimento da personalidade, abertura e integração social dos seus 
alunos. 

Linguístico-
comunicativa 

Encara o professor de línguas como sujeito de linguagem, que participa 
em situações de comunicação diversificadas (na aula, na turma, na escola, 
na sociedade). Espera-se que o professor de línguas seja detentor de um 
repertório individual plurilingue. 
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Digital 

Refere-se à utilização das TIC nos vários contextos da profissão docente, 
nomeadamente ao recurso à Internet na investigação em línguas, à 
utilização de ferramentas linguísticas em contexto de sala de aula e ao 
recurso a programas específicos no domínio da avaliação. 

Pedagógico-
didáctico 

Relaciona-se com o saber-fazer enquanto professor de línguas, isto é, 
saberes ao nível da organização de cenários pedagógicos e da gestão de 
conteúdos, estratégias, tecnologias, interacções, ritmos de aprendizagem, 
etc., em sala de aula, mobilizando, motivando, orientando e auxiliando os 
alunos. 

Pessoal/interpessoal 

Diz respeito ao saber ser e ao saber viver com os outros, ou seja, à 
dimensão existencial (valores, atitudes, características pessoais, traços de 
personalidade, modos de ver a si próprio e aos outros) do próprio 
professor. 

A integração das tecnologias digitais de informação e comunicação no contexto 

educativo tem sugerido mudanças na postura quer do docente quer do discente, com fim à 

potencialização das acções pedagógicas a serem protagonizadas por ambos. Mas, 

introduzir as tecnologias no âmbito educativo implica ter presente dois grandes grupos de 

condicionantes: os externos e os internos (Costa, 2012; Divaharan, 2011; Friesen & Lock, 

2010). Nos internos, ou se se preferir intrínsecos, incluem-se professores, instrutores, 

crenças, visões sobre a tecnologia e pontos de vista sobre o ensino, a aprendizagem e o 

conhecimento (Wünsch, 2013). Nos externos, ou extrínsecos, talvez mais determinantes 

que os internos (Costa, 2012), situam-se a falta de tempo (cf. Costa et. al, 2008; Costa et al. 

(2012); Divaharan, 2011), preparação inadequada, falta de conhecimento, falta de vontade, 

falta de recursos, insuficiente suporte técnico, utilização inadequada (Wünsch, 2013). 

Kessler e Hubbard (2017) acrescentaram que “teachers are often overwhelmed by such 

potential tools. . . .  Or they may simply be uncertain how to implement new technologies in 

their classroom" (p. 284). Para além dos factores de ordem pessoal, uma das questões 

centrais da problemática da integração das TIC em contexto educativo está directamente 

relacionada com os conhecimentos e competências que os professores têm sobre os 

modos de integração e exploração das TIC nos contextos específicos de ensino e de 

aprendizagem em que intervêm (Brandt et al., 2013; Costa & Viseu, 2008), e, em muitos 

casos, com a ausência de infraestruturas (falta de computadores e Internet) (Neto & Cerny, 

2018). A renitência que ainda persiste (por parte dos professores) quanto à integração das 

TIC em contexto educativo, ou até desconfiança, como Ponte (2000) referiu – há quem as 
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use nas aulas mas não saiba muito bem como as integrar na sua prática profissional, e há 

quem as use nas suas aulas mas não altera a sua prática -, faz depreender que a formação 

deveria ser estruturada no sentido de fazer com que os professores reconheçam os 

benefícios que o uso do computador pode trazer para a aprendizagem e se 

consciencializem da sua importância enquanto ferramenta de trabalho intelectual, como 

condição de mudança das suas práticas (S. Santos & Costa, 2013) (cf. N. Rodrigues et al., 

2018). No âmbito da CALL, a preparação de professores começou a ganhar maior 

notoriedade especialmente a partir de 2002, com a publicação de um artigo dedicado ao 

tema, na revista Language Teaching & Technology (Kessler & Hubbard, 2017), onde se 

referiu que  

Pre- and in-service language teachers should clearly learn about computer 

use. . . . The promise of computer technologies, supported by both research 

and practice, underlies the emergence of technology classes across teacher-

education programs and a sharp increase in courses specifically aimed at 

language teachers. (Egbert et al., 2002, p. 109) 

Kessler e Hubbard (2017, p. 282) referiram que alguns estudos indicaram que na 

instrução dos professores para o CALL há uma amplitude inadequada (inadequate breadth); 

uma falta de contextualização; uma falha ao nível da implementação dos conhecimentos 

adquiridos numa dada formação; e uma dependência na preparação informal.  

A investigação no âmbito da educação dos professores de língua tem sido posta de 

parte em benefício da aprendizagem, embora há cerca de duas décadas esse cenário tenha 

começado a subverter-se (Van den Branden, 2016). Este é um trabalho que não é 

naturalmente fácil e que exige uma (re)construção das práticas de formação docente 

(Missel, 2018; J. Moreira & Monteiro, 2015; Wünsch, 2013). Os professores de língua 

necessitam de preparação ao nível da tecnologia, e de porem em prática tais 

conhecimentos nos contextos de ensino ou em cenários que a eles se aproximem; tarefas 
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contextualizadas que simulem situações de ensino reais; apoio ao nível da formação, e até 

mesmo institucional; oportunidades de práticas (hands-on) colaborativas e reflectivas  (Aşık 

& Gonen, 2019). Os autores Kessler e Hubbard (2017) referiram que na formação do 

professor de línguas para a CALL, o enfoque deve recair em: 

• Avaliação adequada da aprendizagem, cuja área de investigação é 

Computer-Assisted Language Testing (CALT). Os dois campos que mais se 

aproximam da avaliação em sala de aula são: avaliação automática da 

escrita (automated writing evaluation - AWE) e avaliação automática da 

oralidade (automated speaking evalutation - ASE). A evolução, o futuro, flui 

no sentido do feedback computacional e da avaliação automatizada, tendo 

Cotos (2011) identificado uma ferramenta para o AWE, a Intelligent Academic 

Discourses Evaluator ou a IADE, uma “Web-based automated writing 

evaluation program that can analyze the introduction section of research 

articles at the level of discourse elements in 50 academic disciplines” (p. 

424), que poderia facultar feedback aos aprendentes. 

• Feedback, que se podem dividir em termos de modo de entrega, de foco 

(feedbacak focus) e de estratégias, e até mesmo de erro. O feedback 

electrónico beneficia "from greater legibility and permanence (Ferris 2012), 

and can help students focus more when delivered interactively” (Kessler & 

Hubbard, 2017, p. 284). 

• A observação e monitorização do comportamento dos aprendentes, bem 

como dos respectivos progressos que os meios digitais proporcionam, são 

altamente benéficos para a instrução dos professores. Os professores de 

língua devem ser sujeitos a tais práticas logo na formação inicial, mas 

também no decorrer da carreira docente. 

• Redes sociais, ou seja, a preparação dos professores de língua deve estar a 

par das redes sociais mais emergentes, adoptadas para efeitos educativos, 

que tiveram um impacto directo na comunicação e na aprendizagem.  
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O problema que se coloca é que, e falando do contexto português, as práticas de 

formação de professores para a utilização das TIC, iniciais e contínuas, ainda continuam 

muito apegadas às práticas e modelos tradicionais de preparação de professores em geral 

(Costa, 2013; Costa & Viseu, 2008). Num mundo dominado pelo avanço tecnológico, é 

peremptório que o professor desenvolva a sua competência digital, de forma a “obter 

acesso, analisar e sintetizar, refletir e validar e, finalmente, transmitir conhecimento, 

utilizando as tecnologias em geral e as TIC em particular” (Bastos, 2014, p. 145) (cf. 

Perrenoud, 2001). Entenda-se por competências digitais um conjunto de conhecimentos 

capacidades, atitudes (que incluem habilidades, estratégias, valores e consciência) que são 

requeridas aquando do uso das TIC e dos meios de comunicação digitais para executar 

tarefas; resolver problemas; comunicar; gerir informação; colaborar; criar e partilhar 

conteúdos; e construir um conhecimento eficaz, eficiente, adequada, crítica, autónoma, 

flexível, ética e reflectidamente para trabalhar, para momentos de lazer, para a participação, 

para a aprendizagem, para a socialização, para o consumo e para o engrandecimento 

(Ferrari, 2012, pp. 3-4) (cf. N. Rodrigues et al., 2018; K. Silva & Behar, 2019).  

Para as formações, Costa et al., (2012) advertiram para a necessidade de se 

apostar na colaboração entre pares e em problemas da realidade profissional que 

possibilitem aos professores reflectir, questionar, aprender, partilhar e desenvolver novos 

métodos de ensino com as tecnologias digitais. Não basta reconhecer a importância das 

tecnologias e estar motivado para a sua utilização, mas é imprescindível ter algum 

conhecimento tecnológico, sem o qual será difícil uma tomada de decisão fundamentada e 

esclarecida. É terminante, neste caso, procurar saber que tecnologias existem, o que 

permitem fazer, qual o seu grau de dificuldade em termos de aprendizagem, que requisitos 

técnicos são necessários para poderem ser utilizadas pelos alunos. Assim, os passos que, 

segundo os autores (Costa et al., 2012, pp. 24-29) devem ser ultrapassados até chegar ao 

uso das ferramentas digitais (Figura 25), caracterizam-se seguidamente. 
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Figura 25 

Etapas para se chegar à utilização das ferramentas digitais, no ensino (elaboração própria) 

 

O desafio “conhecer e dominar uma ferramenta” requer uma aprendizagem, seja de 

ordem individual, autónoma, ou com a ajuda de colegas com mais experiência; seja 

proporcionada em formações. Vencida esta barreira, surge o desafio seguinte, o de 

“perceber o seu potencial pedagógico”, aqui entendido como o conjunto de possibilidades 

de utilização na disciplina que se lecciona. Os autores sublinharam que antes de se pensar 

como proceder do ponto de vista metodológico, para as integrar no processo de ensino-

aprendizagem é fundamental colocarem-se questões como: 

1. Por que razão utilizamos determinada ferramenta? 

2. Em que áreas concretas do currículo fará sentido utilizá-la (a ferramenta)? 

3. Quais as implicações do seu uso (recursos necessários)? 

4. Quais as potencialidades que podem conferir aos objectivos de 

aprendizagem? 

O desconhecimento das possibilidades de cada ferramenta é muitas das vezes um 

dos principais argumentos fornecidos pelos professores para justificarem o fraco uso das 

tecnologias na escola (Costa et al., 2012). Assim, os autores sugeriram que o primeiro 

passo será elencar as potencialidades de uma determinada tecnologia, relacionando-a com 
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o programa disciplinar em causa, antes mesmo de começar a pensar em estratégias de 

aprendizagem. 

Kurek (2015) referiu que a pedagogia de uma determinada ferramenta não é 

inerente à ferramenta em si mas aos objectivos pedagógicos a alcançar (cf. Felizardo & 

Costa, 2012), pelo que, em relação ao ELBT, “task design should start with the evaluation of 

available tools to assure their appropriateness for the task at hand and to adjust the task 

accordingly” (Kurek, 2015, p. 26). O segundo passo, resume-se na “equação de estratégias 

de uso”, definindo o processo o melhor caminho para atingir determinados objectivos em 

função do conhecimento que possui e dos meios que dispõe para o fazer. Mas para que 

todo este processo se dê deve haver, também, motivação e confiança por parte do 

professor, sendo esta uma dimensão relevante para grande parte dos professores. 

Sentir-se confiante significa ser-se capaz de passar à ação, ou seja, neste 

caso, passar a considerar o uso das tecnologias, desde logo durante o 

próprio processo de planeamento das actividades curriculares. Saber o que 

fazer, para quê e como são aspetos nucleares necessários à tomada de 

decisão de qualquer docente, o que pressupõe aquisições prévias, decorridas 

sobretudo das oportunidades vivenciadas, para que seja o próprio professor a 

concluir sobre a sua pertinência e adequação. (Costa et al., 2012, p. 29) 

Na prática, a formação deve partir dos saberes advindos da formação inicial e 

contínua, assim como das experiências resultantes do exercício das funções e da prática 

pedagógica (Costa et al, 2012) (cf. Colling et al., 2016; S. Santos & Costa, 2013), até 

porque “a docência é uma profissão que se aprende pela vivência da discência” 

(Formosinho, 2009, p. 95); e do conhecimento que tem ao nível das tecnologias, para as 

quais poderá já ter desenvolvido competências tecnológicas e pedagógicas, evoluindo “para 

o uso de aplicações mais complexas, sofisticadas e inovadoras” (Costa, 2012, p. 96).  
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A formação dos professores deve ser entendida como uma componente essencial 

do saber do especialista e profissional (Bernal & Rodríguez, 2009; Marcelo, 1995). A 

formação inicial, entendida como uma etapa de preparação formal, numa instituição 

específica, em que o futuro professor adquire conhecimentos pedagógicos e de diversas 

disciplinas académicas, assim como concretiza práticas de ensino (S. Santos & Costa, 

2013), deve dotar os futuros professores de autonomia (Jiménez, 1995), capacidade de 

comunicação, conhecimento dos processos de resolução de problemas, gerir a informação 

(cf. Figueiroa, 2015). Os bons professores não nascem, mas fazem-se, sendo a formação 

inicial a alavanca desse processo (Bolívar & Ruano, 2013, p. 103). É porque a formação 

inicial existe que a formação contínua pode de algum modo prosseguir a obra original, 

ajustando-a às novas circunstâncias que ao longo da vida humana não deixam de aparecer, 

e hoje aparecem a uma cadência acelerada. Assim, a formação contínua diz respeito ao 

“conjunto de actividades institucionalmente enquadradas que, após a formação inicial, 

visam o aperfeiçoamento profissional e pessoal do professor, em ordem a um adequado 

exercício da função que beneficie os alunos e a escola” (Estrela & Estrela, 2006, p. 75).  

O que melhor caracteriza hoje a formação contínua de adultos é a sua vocação para 

satisfazer novas necessidades ligadas a múltiplas evoluções da sociedade e aos itinerários 

pessoais dos indivíduos que têm de as enfrentar; necessidades às quais estas estruturas 

devem estar sempre abertas e prontas a responder (Malgaive, 2003, p. 21). Os contextos 

em que estão inseridos devem ser igualmente contemplados (Estrela & Estrela, 2006; 

Komorowska, 2001). A formação contínua compreende, então, todo um conjunto de 

actividades em que os docentes estão implicados ao longo da sua carreira, realizadas tanto 

para aumentar a sua competência no ofício como para uma melhor vivência da profissão. 

Para Komorowska (2011), a formação contínua de professores tem duas grandes 

finalidades: “1) respond to the needs of graduates from teachers training institutions and 

guide them through natural stages of their life-long career”; 2) “promote innovative solutions 

and help teachers accomodate change” (p. 28).  
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Um dos parâmetros para julgar a formação de professores é auscultar a forma como 

contribui para melhorar a formação dos professores e, por último, a aprendizagem dos 

alunos (Cochran Smith, 2001, 2005, citado em Bolívar & Ruano, 2013 p.109). A questão 

central na formação de professores é partir da ideia de nos interrogarmos para que 

queremos a formação e quais devem ser os objectivos e os fins que a devem guiar. Deste 

modo, os autores Bolívar e Ruano referiram que é imperioso, por um lado, definir as metas 

ou objectivos (o “para quê”) da formação; por outro, aquilo que necessitam os professores 

(o “quê”) para trabalhar com eficácia na sala de aula e para contribuir conjuntamente com 

os seus colegas (trabalho colaborativo), para proporcionar melhores aprendizagens. Por 

último, destaca-se o “como” consegui-lo, ou seja, boas práticas que possibilitem a formação 

e políticas formativas que a apoiem. As boas práticas, essas, traduzem-se em acções 

desenvolvidas no domínio educativo, que facilitam a aprendizagem (Gutiérrez et al., 2011), 

reflectindo-se num bom recurso na formação de professores. Assim, devem ter em conta 

três aspectos importantes (González, 2007): o contexto em que se realiza, sendo que no 

contexto educativo as boas práticas dependem bastante das instituições em que elas são 

promovidas; a criação de um sistema de indicadores de modo a que se possa efectuar 

contrastes e verificar melhorias; e a capacidade de serem transferíveis a contextos distintos. 

Quanto a este último, o autor advertiu que uma boa prática  

no siempre se puede transferir porque se desarolla en un contexto concreto. 

Es transferible sólo aquello que se puede traducir al contexto somántico de 

quienes van a acoger la práctica. Por ello, para que se pueda transferir, hay 

que identificar aquellos elementos que tienen el mismo significado para 

quienes le han promovido que para quienes la acogen. (González, 2007, p. 

33) 
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Para potenciar o desenvolvimento profissional à volta do uso das ferramentas 

digitais, Bernal e Rodríguez (2009) sugeriram, em alternativa às boas práticas, as prácticas 

presentadas, porque 

se recogen tanto las produciones del alumnado y sus reflexiones, como las 

del professorado. Puesto que son prácticas que encuentran precedente un 

cursos anteriores, los estudantes se sienten impelidos a superar la 

ingeniosidad de los predecesores, logrando una mejora continuada curso a 

curso de cada tarea específica. Al tiempo, el equipo de profesores halla 

motivación e información suficiente para ir mejorando los procesos de 

presentación, de seleción de material, de organización y dinamización del 

grupo, etc. Al tiempo, sirve como transmisión informativa para otros docentes. 

También ayuda a profundizar en la selección y la organización de contenidos, 

en función de las audiencias a las que dirija la experiencia (colegas, famílias, 

administración…). (p. 267) 

Para estes autores, as prácticas presentadas superam as boas práticas21 no seu 

alcance formativo, se se pensar em colectividade docente no seu espectro mais amplo. São 

propostas distintas e complementares, recebidas e aplicadas de forma distinta pelos seus 

utilizadores. As prácticas presentadas  

son una herramienta muy potente para la difusión docente porque no 

generan rechazo; no son elaboradas com objeto de mostrar cómo han de 

 
21 Para Bernal e Rodríguez (2007), as boas práticas no domínio das tecnologias é útil pois acaba por 
ser uma explanação de exemplos de políticas de integração curricular, para além de apresentarem 
soluções para os problemas que muitos professores encontram quando implementam recursos. 
Porém, provocam um fenómeno de exclusão docente “entre una buena parte del colectivo que se 
siente lejano a los principios metodológicos que, en las ‘buenas prácticas’, se presentan 
ineludiblemente asociados a dicho uso. Situación que se agrava cuando los recursos digitales se 
presentan envueltos, por un lado, de los discursos de bondad y neutralidad tecnológica y, por outro, 
por unas propuestas alejadas de las prácticas de enseñanza más extendidas” (p. 66).  
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haceres las cosas para que estén bien, no han de defenderse como ‘buenos 

modelos’ sino como experiencia vivida; no se le pide al docente que cambie 

su modo de actuar en el aula ni que pretenda lucirse; sólo se le anima a que 

mantenga la costumbre de recopillar los materiales que já elaborado y los 

trabajos de algunos alunos, guardándolos de una año a outro tal y como ya lo 

hace, cambiando sólo ek modo de almacenarlos, el soporte” (Bernal & 

Rodríguez, 2007, p. 71).  

As prácticas presentadas constituem um 

interesante soporte para el autorreconocimiento profesional y el 

perfeccionamiento de la enseñanza – para los docentes – y para estimular la 

superación en los procesos de aprendizaje – de los almunos y alumnas -, 

coadyuvando el autoanálisis de la propuesta didáctica y el desarollo 

profesional continuado. (…) De manera que la ‘práctica presentada’ por 

medio de recursos digitales amplifica el valor significativo que se le reconoce 

a la estratégia didáctica completa, tanto por parte de los estudantes como de 

los enseñantes protagonistas. Al tiempo, sirve como transmisión informativa 

para otros docentes. (Bernal & Rodríguez, 2007, p. 70)  

Com tudo isto, a tónica recai na colaboração docente, entendida como um dos 

pilares no processo de formação contínua. Quanto aos meios digitais, Bernal e Rodríguez 

(2009) referiram que oferecem amplas possibilidades à colaboração, “amplificando su 

potencialidade transformadora al haber minimizado las dificultades de espacio y tiempo con 

los entornes colaborativos (Basic System Colaborative) y los sistemas de gestión de 

contenidos (Content Management System)” (p. 265).  

É fundamental capacitar os docentes para analisar e fundamentar o uso das novas 

tecnologias na sua vida e no trabalho, pois ter recursos tecnológicos à sua disposição por si 
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só não significa que seja um profissional melhor (Kessler & Hubbard, 2017). A formação 

contínua de professores e, consequentemente, os formadores da área das TIC, deve ter a 

capacidade de “apoiar novas práticas e novas metodologias de trabalho na sala de aula, 

ajudando os professores a mudar percepções tradicionais de concretizar o processo de 

ensino-aprendizagem e, em conformidade, de nesse processo equacionarem o uso das 

tecnologias digitais” (Felizardo & Costa, 2016, p. 120). Nakashima e Piconez (2016) 

referiram que a articulação dinâmica da tecnologia, da pedagogia e dos conhecimentos 

específicos de conteúdo, descrevem a acção docente necessária para o planeamento, 

implementação, avaliação e processo de ensino-aprendizagem, mediados pela tecnologia. 

Assim, a formação TIC dever ser assumida em dois níveis: um de cariz mais tecnológico, a 

“alfabetização informática” (A. Gonçalves, 2012, p. 1634); e outro de cariz mais pedagógico 

(Gutiérrez & Luengo, 2008; Ponte, 2000), ou seja, a integração curricular das TIC para 

diferentes áreas do saber, nas novas áreas curriculares ou noutros espaços pedagógicos da 

escola (laboratórios, clubes, salas de estudo, centros de recursos) (A. Gonçalves, 2012).  

Apesar dos muitos avanços que se têm efectuado em relação ao uso das TIC no 

desenvolvimento profissional, bem como na sua integração curricular, é uma área que surge 

como uma das que mais necessita de formação permanente, particularmente em relação 

àquilo que concretamente se pode fazer com as tecnologias. A formação existente, inicial 

ou contínua, continua a ser orientada sobretudo para uma “formação técnica e instrumental, 

visando sobretudo dar a conhecer ferramentas disponíveis, em detrimento de uma formação 

estruturada em torno das questões didácticas e pedagógicas que a introdução do 

computador nas actividades escolares implicaria” (Costa, 2013, p. 53). Este cenário é o 

cenário português, mas também não difere muito do do internacional (Costa, 2013).  

O uso activo da tecnologia é da inteira responsabilidade de cada faculdade, e, por 

seu turno, de cada membro que integra um programa de formação de professores. Assim, 

“faculty need to demonstrate active and meaningful use of technology in their own 

instructional process and provide pre-service teacher with the oportunity to create, produce, 

and problem-solve with technology through assignments” (Estes & Dailey-Hebert, 2018, p. 
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89). Para o contexto do Ensino Superior, Wünsch (2013) efectuou um levantamento de 

propostas para a formação inicial de professores sugerindo que a integração pedagógica 

das TIC na formação inicial de professores pode ser feita a partir de (a) acesso a recursos; 

(b) preparação de conteúdos digitais; e (c) utilização dos recursos digitais. Espera-se, para 

o efeito, que na instrução do (futuro) professor haja inovação, e, por isso, um formador 

(professor) detentor de competências técnicas  e científicas específicas para cada curso, 

mas também de competências transversais e aptidões pessoais relacionadas com o 

ambiente, sustentatibilidade e cidadania (Pereira, et al., 2019).  

No Horizon Report: 2019 Higher Education Edition (Alexander et al., 2019), uma das 

tendências do Ensino Superior incide na redefinição da “forma como as instituições 

trabalham as suas necessidades locais, bem como os papéis dos docentes e dos 

estudantes” (Pereira, et al., 2019, para. 2). Repensar a prática de ensino constitui, segundo 

o relatório, um dos desafios mais difíceis de ultrapassar. O papel do professor é, hoje em 

dia, de facilitador e de curador, incrementando a necessidade de suporte por parte da 

instituição e a reavaliação tanto do papel de ensino como de instrução. Redesenhar os 

cursos e os programas a fim de tirar proveito das ferramentas digitais levará o professor 

fazer uma avaliação da prática de ensino e das abordagens centradas no aprendente para 

facilitar o processo de aprendizagem. Todo este processo implica, evidentemente, uma 

maior colaboração “with instructional design teams and other professionals in learning 

science field, accelerating the application of new teaching practices” (Alexander et al., 2019, 

p. 19). Mas se não houver esse suporte bem como ferramentas e recursos essenciais para 

o design de ambientes centrados no aprendente, os formadores (professores) são 

desafiados a criar tais experiências autonomamente. 

Em Portugal, não existem propostas de formação suficientemente estudadas e 

validadas, exceptuando-se algumas experiências que se circuscrevem a contextos 

específicos, como é o caso da matemática  (Costa, 2013). Porém, começa a haver um 

esforço por parte de Universidades e de Politécnicos no sentido de dotar os seus docentes 

de competências e ferramentas que lhes permitam adoptar práticas pedagógicas mais 
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inovadoras e que respondam não apenas às exigências do mercado de trabalho mas 

também aos perfis dos aprendentes. Sem excluir o trabalho e esforço meritório de outras 

instuições de ensino superior nacionais, destacamos, a título exemplificativo, a Unidade de 

Ensino a Distância do Politécnico de Leiria, que tem diversificado formatos, temas e 

estratégias pedagógicas através de formações (e.g., cursos EaD; Webinar; MOOC), a fim 

de apoiar os docentes internos mas também externos (Pereira, et al., 2019). Mas, com a 

pandemia que se instalou na presente década, a pandemia COVID-19 – o COVID-19, nome 

atribuído pela Organização Mundial da Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus 

SARS-COV-2, é um vírus que foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 

2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em 

outros países (Sistema Nacional de Saúde [SNS], 2020) -, catapultaram variadíssimas 

formações, disponibilizadas até pelo próprio Ministério da Educação Português em 

plataformas que já vigoravam (Equipa de Recursos e Tecnoologias Educativas22, e Apoio às 

Escolas 23 ) mas que, com a mudança da modalidade presencial para a modalidade a 

distância provocada pelo COVID-19, foram forçosamente criados mecanismos de apoio ao 

docente que, grosso modo, não reunia competências para trabalhar em Ensino a Distância 

(EaD). Também no portal Forma-te (https://www.forma-te.com/), um portal da formação e 

dos formadores, disponibiliz(ar)am-se vários Webinars gratuitos a fim de dar resposta às 

necessidades dos professores. 

A Pandemia, e as respostas necessárias para a conter, já está a ter um impacto na 

vida política, social, económica e até mesmo educativa, em todos os níveis (Reimers & 

Schleicher, 2020). Em relação à Educação, têm surgido aspectos positivos mas também 

desafios ao nível da aprendizagem a nível social, os quais deveriam ser igualmente alvo de 

reflexão nas formações futuras de professores.  

O Mundo parou. Fecharam-se escolas. Alunos e professores passaram a aprender e 

ensinar a distância, respectivamente. Para uns, aprender e ensinar a distância não 

 
22 Vede: https://www.erte.dge.mec.pt 
23 Vede: https://apoioescolas.dge.mec.pt/  

https://www.forma-te.com/
https://www.erte.dge.mec.pt/
https://apoioescolas.dge.mec.pt/
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constituiu um entrave à aquisição e à transmissão do saber. Para falantes de línguas de 

herança, por exemplo, o confinamento social foi até uma oportunidade, já que aos falantes 

de línguas de herança passaram a ter mais contacto com essa língua, pois, afinal, têm 

passado mais tempo com os pais, tios, avós ou bisavós, ouvindo e falando a língua de 

origem, como se lê no artigo The Coronavirus Generation Will Use Language Differently. O 

autor, McWhorter (2020), chegou inclusivamente a comparar o confinamento a dois verões 

em contexto de imersão linguística.  

Para a educação dos professores de língua no âmbito da CALL, porém, os desafios 

que antes do COVID-19 eram designados desafios futuros, como Kessler e Hubbard (2017) 

referiram, merecem agora, na fase pós COVID-19, uma reflexão e análise ainda mais 

atentas e aprofundadas, uma vez que os professores, com mais ou menos competências 

digitais, se viram obrigados a normalizar o seu trabalho de ensinantes presenciais para 

ensinantes a distância (DGE, 2020; OECD, 2020; UNESCO, 2020b). Viram-se forçados a 

desaprender e aprender coisas novas. Dos desafios que se colocam na educação dos 

professores de língua no âmbito da CALL,  a tónica recai, então, e como os autores Kessler 

e Hubbard (2017) sugeriram, na preparação dos professores para a mudança, ou seja, os 

professores devem saber e perceber como utilizar novas técnicas no ensino, como é o caso 

do Mobilie Assisted Language Learning (MALL) - Kukulska-Hulme et al., (2015), com base 

na investigação efectuada com experiências de ensino-aprendizagem de inglês em 

diferentes contextos, apresentaram um guia, bem como um quadro teórico para o MALL -, e 

estar a par e saber manobrar novas configurações de cursos (e.g., Virtual Learning 

Environments (VLE); MOOC); receber preparação para a criação de materiais interactivos 

que se querem o mais autênticos possível, assim como as experiências e ambientes de 

língua, ou seja, receber, por exemplo, preparação adequada para trabalhar ferramentas do 

campo da iCALL (intelligent CALL) (e.g., natural language processing - NLP) (Meurers, 

2012), ou preparação no domínio da Gamification (Moura, 2018; 2019); preparar os 

professores para o futuro social, em que as redes sociais oferecem uma multiplicidade de 

benefícios para o ensino das línguas, mas obrigam a que haja novas competências e 
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atitudes uma vez que muitas actividades desenvolvidas nas redes sociais distanciam-se da 

convencional centragem no professor; e preparar os professores para os desafios da 

“normalização”, conceito avançado por Bax (2011) para se referir a um "stage when a 

pedagogical technology such as a textbook or pen has become in effect invisible, so 

seamlessly is it employed in our everyday practice in the service of language learning" (p. 1). 

Mas, para o efeito, é peremptório haver uma auditoria às necessidades, designadas pelo 

autor "Needs Audit", para determinar a desejabilidade, a necessidade e adopção de 

aspectos específicos no âmbito do ensino das línguas e da preparação de professores, ou 

seja, "Needs Audit should focus on learning and not on learners" (Bax, 2013, p. 43). 

Os desafios que a Pandemia veio trazer ao ensino, como testemunharam 

professores das diversas áreas científicas, nos mais diversos jornais de renome nacional e 

internacional (e.g., Público, New York Times, The Guardian), devem, igualmente, ser alvo 

de reflexão na formação (cf. Abecasis, 2020; Chen, 2020; Reetika, 2020). Entre os desafios 

apontados para o ensinante, destacaram-se: subcarga de trabalho; dificuldade em captar a 

atenção de alunos, em particular daqueles cuja faixa etária se situa entre os 3 e os 18 anos; 

controlar um grupo de alunos; desconhecimento da existência de inúmeras aplicações, 

plataformas e técnicas de ensino, apesar do esforço meritório de muitos professores para 

adquirir mais recursos e know-how, seja através de plataformas partilhadas pelo Governo 

Português, como é o caso do já referido Apoio às Escolas, um repositório com recursos 

educativos disponíveis para vários ciclos, níveis de ensino, cursos e diferentes áreas do 

saber; seja através variadíssimas outras plataformas, nacionais (e.g., DGE, 2020) e 

internacionais (e.g., OECD, 2020; UNESCO, 2020b), que disponibilizaram inúmeras 

ferramentas, aplicações, webinars, MOOCs, etc., com uma finalidade única: a 

aprendizagem. É a aprendizagem que deve ser auscultada. É a aprendizagem que deve ser 

alvo de auditoria, a fim de se efectuar um rastreio das suas necessidades. A normalização 

que o confinamento social provocado pela Pandemia COVD-19 trouxe à Educação, e que 

na pré Pandemia era uma perspectiva futura, só o será verdadeiramente se estes e outros 

desafios forem analisados e trabalhados à luz das necessidades da aprendizagem.  
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Por outro lado, o confinamento social gerou, também, um fosso entre o aprendente 

que tem apoio (e.g., parental, familiar) e recursos (e.g., dispositivos móveis, acesso à 

Internet), e o aprendente que não tem. Esta fenda é ainda maior no ensino escolar que vai 

do pré-escolar ao secundário. Nesse sentido, e na tentativa de combater a desigualdade de 

acesso à aprendizagem, o Governo Português criou um complemento alternativo, para os 

alunos do 1.º ao 9.º do Ensino Básico, o Estudo em Casa 

(https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/), emitido através de um canal acessível a todo o 

cidadão português, o RTP Memória. O pré-escolar também não ficou esquecido. Emitiram-

se diversos programas, mas numa outra estação da Rádio Televisão Portuguesa (RTP): a 

RTP2. Mas, evidentemente, as desigualdades criadas pelo confinamento social persistem. 

Há até um agravamento (E. Sá, 2020; Wong, 2020): muitas famílias não têm competências 

para apoiar os filhos no processo de aprendizagem; muitos alunos têm dificuldades de 

aprendizagem; para muitos alunos a escola é o único espaço de afectos e de segurança, e 

o único sítio onde comem decentemente, onde recebem assistência médica, ou até mesmo 

trocam de roupa; muitos adolescentes perderam, inclusive, oportunidades de desenvolver 

competências sociais (Chen, 2020). Para Winter (2020), a principal preocupação, mais do 

que a aprendizagem, é o bem-estar do aluno.  

Os professores são os próximos guerreiros do COVID-19, lutando pela nação e 

desenhando o futuro de amanhã. Desaprender é a nova aprendizagem, pois, ensinar, hoje, 

é difícil, em particular em contexto de crises como é o caso da Pandemia COVID-19 (cf. 

Alves & Cabral, 2020), que inspira ainda muitas incertezas. Os professores têm 

forçosamente desaprendido muita coisa e a aprendido muito. Os (futuros) professores para 

além de se focarem no currículo, devem criar outras competências do século XXI, tais como 

resiliência; habilidade para trabalhar com parcos recursos; flexibilidade; e pensamento 

crítico.  

Quanto ao uso da tecnologia no ensino, a formação de professores deve considerar, 

então, o papel que está “a ter na sociedade, bem como os processos de transformação que, 

presentemente, estão a ocorrer na escola” (Wünsch, 2013, p. 64), ou seja, mais importante 

file:///C:/Users/joana/Documents/Joana/Doutoramento/documento_final/documento_final/Estudo%20em%20Casa
https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/
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do que aprender a utilizar determinado programa, é encontrar formas eficazes de integrar as 

TIC no processo de ensino e de aprendizagem, no quadro dos currículos actuais e dentro 

dos condicionalismos existentes em cada escola (A. Rodrigues, 2017). A Educação deve 

ser entendida como algo dinâmico, permeável às mutações que vão ocorrendo no mundo. 

Como Hummel (1978) referiu, já década de 70 do século passado, a Educação deve ser 

permanente, ao longo da vida, e deve apostar na inovação para criar um presente e um 

futuro melhor. A profissão docente deve, assim, ter a ela associado as dinâmicas de 

aprendizagem ao longo da vida, pois o conhecimento deve renovar-se, actualizar-se, 

engrandecer-se. Para o efeito, deverão ser desencadeados processos educativos 

destinados a melhorar e a desenvolver a sua qualidade profissional. Pensar as tecnologias 

numa lógica transformadora das práticas actuais pressupõe que há uma vontade, uma 

decisão profissional, individual, de querer mudar em direcção a um modelo que se centra no 

aprendente. As tecnologias digitais são uma ferramenta (cognitiva) do aluno, porque não só 

ajudam a pensar e a solucionar problemas mas também a criar e a expressar-se ou a 

interagir com os outros (Costa et al., 2012). 

2.3.1. Modelos de Formação Mediados pela Tecnologia. 

A formação de professores de Línguas deve revestir os (futuros) professores de 

competências CALL que, para Kessler e Hubbard (2017), se organizam em básicas e 

avançadas (Tabela 12):  

Tabela 12 

Competências CALL Básicas e Avançadas para Professores de Língua, em contexto sala de aula (Kessler & 

Hubbard, 2017, p. 282). 

Skills Example teacher action 

Basic  

   Locate Use Internet search engine to find relevant movie files 

   Evaluate Watch videos to determine if the language level is appropriate, if the content is 
accurate, if the quality of the video is acceptable, etc. 

   Select Select the file that best meets pedagogical needs 
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   Distribute Determine the best means for distributing a video file to students, including Web links, 
CDs, local files, etc. 

   Integrate Construct a language lesson around the content of the video file that utilizes the 
images, audio, and text in meaningful pedagogical ways. 

Advanced  

   Create Create a video using a combination of personally created images, texts and voice 
recordings. 

   Customize Edit the movie file expanding the narration with a more challenging version for a 
higher‐level class. 

   Convert Edit the movie file deleting the audio to utilize as a reading activity. 

   Repurpose Use instructional materials, media, or technology in multiple contexts with relatively 
minor alterations. 

Igualmente importante na preparação de professores, segundo Estes e Dailey-

Hebert (2018), é a auscultação das Condições Essenciais (Essencial Conditions) 

(International Society for Technology in Education [ISTE], 2020a) que mais não são do que 

catorze elementos essenciais para alavancar eficazmente a tecnologia na aprendizagem. 

São eles: “shared vision; empowered leaders, implementation planning, consistent and 

adequate funding, equitable access, skilled personnel, on-going professional development, 

technical support, curriculum framework, student-centered learning, assessment and 

evaluation, engaged communities, support policies, and supportive external context” (p. 88) 

(cf. ISTE, 2020a). Também no sítio oficial da ISTE24 se disponibiliza um recurso gratuito, 

baseado no Essential Conditions:  Lead & Transform Diagnostic Tool (ISTE, 2020b), ou 

seja, uma ferramenta que gera “a free report with data that can guide your tech planning and 

implementation decisions as you move forward” (iISTE, 2020b, para. 2). 

Existem alguns modelos para a integração da tecnologia no ensino (Estes & Dailey-

Hebert, 2018), nomeadamente no domínio da CALL (Tai, 2013). O modelo Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK), de Mishra  e Koehler (2006) (cf. Koehler & 

Mishra, 2009) tem sido adoptado para “setting the guidelines of necessary skills and 

knowledge to increase awareness of technology for language teaching” (Aşık & Gonen, 

2019, p. 344) (cf. Jones & Debbagh, 2015). Porém, evidentemente, existem outros modelos 

que promovem igualmente a integração das tecnologias no ensino. Referimo-nos, por 

exemplo, ao Modelo f@r: Formação-acção-reflexão; ao modelo Substitution Augmentation 

 
24 Vede: https://www.iste.org 

https://id.iste.org/connected/standards/essential-conditions/shared-vision
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Modification Redefinition (SAMR); e ao modelo Enhancing Missouri’s Instructional 

Networked Teaching Strategies (e-MINTS). Em seguida, é feita uma súmula das 

características de cada um deles.  

2.3.1.1. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). 

Na sequência da proliferação da Internet e do desenvolvimento das TIC, é 

fundamental que os professores acrescentem aos seus conhecimentos pedagógicos e 

disciplinares um conhecimento novo, que tenha a ver com a tecnologia e com o seu uso em 

torno da disciplina. A formação dos docentes deve igualmente perpassar a apropriação do 

conhecimento acerca das possibilidades e necessidades que surgem com a incorporação 

das tecnologias nas práticas educacionais, e, por isso, o conhecimento tecnológico, que 

Mishra e Koehler (2006) consideraram habilidades necessárias para usar ferramentas na 

Educação, ou seja, ferramentas que vão desde as tradicionais (giz, lápis) às mais 

avançadas (conhecimentos dos sistemas operativos, hardware e software).  

Com base na ideia do Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (Pedagogical 

Content Knowledge – PCK25) de Shulman (1986), constituiu-se um modelo que, para além 

de ser um quadro de referência de conhecimento necessário para os professores ensinarem 

com tecnologia, é um modelo de formação que poderá fornecer a definição de uma “nova” 

didáctica para a docência na Web social, baseada num conhecimento científico e 

pedagógico da tecnologia, e que permite planear, conceber e utilizar ferramentas digitais da 

Web 2.0 no processo de ensino-aprendizagem, de forma eficaz (J. Moreira & Monteiro, 

2015). Trata-se do modelo Technological Pedagogical Content Knowledge, o TPACK, que 

se baseia no pressuposto de utilização das TIC como apoio às estratégias pedagógicas 

para ensinar o conteúdo curricular, o que implica uma actuação docente que incorpore 

 
25 O PCK é, uma forma de conhecimento prático que é usado por professores para orientar as suas 
acções em sala de aula, de forma contextualizada. Essa forma de conhecimento prático, implica a 
interligação entre os conhecimentos sobre os conteúdos a ensinar e os conhecimentos pedagógicos 
(como ensinar). 
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“conhecimentos e atitudes como flexibilidade e fluência da tecnologia, da pedagogia, do 

conteúdo curricular e do contexto envolvido, sendo que cada componente influencia 

diretamente no outro” (Cibotto & Oliveira, 2013, p. 1). No TPACK destacam os três eixos 

principais do conhecimento (Figura 26), que advém do PCK (Cibotto e Oliveira, 2013; 

Koehler & Mishra, 2009; Richit, 2015): o conhecimento de conteúdo (content knowledge – 

CK), que indica o conhecimento de especificidades relativas a determinadas disciplinas; o 

conhecimento pedagógico (pedagogic knowledge - PK), que se concentra no conhecimento 

do professor perante actividades gerais para todos os domínios de conteúdo (aprendizagem 

por descoberta, aprendizagem cooperativa, aprendizagem baseada em problemas, entre 

outros); e o conhecimento tecnológico (technological knowledge -TK), o qual se traduz no 

conhecimento relativo ao uso específico das tecnologias emergentes (Clark, 2003). Sendo 

que estes três conhecimentos interagem entre si, surgem outros tipos de conhecimento 

derivados da relação dos primeiros, a saber: 

− Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (Pedagogical Content Knowledge – PCK); 

− Conhecimento Tecnológico de Conteúdo (Technological Content Knowledge – 

TCK); 

− Conhecimento Pedagógico da Tecnologia (Technological Pedagogical Knowledge - 

TPK). 

 

Para Shulman (1986), o PCK resulta de uma intersecção entre os conhecimentos de 

conteúdo específicos e pedagógico (Figura 26) que “permite a compreensão de como 

determinados temas se organizam e são adaptados aos diferentes interesses e habilidades 

dos estudantes” (Nakashima & Piconez, 2016, p. 236). 
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Figura 26 

Representação dos estudos de Shulman (1986) sobre o PCK (Nakashima & Piconez, 2016, p. 237) 

 

O TCK permite compreender que o design da tecnologia pode contribuir ou restringir 

o que se pode fazer com ela, bem como compreender a relação das tecnologias digitais de 

informação e de comunicação com o conteúdo curricular específico. É um conhecimento 

das actividades pedagógicas gerais com o uso das tecnologias emergentes. Por último, a 

integração das três componentes (TPACK) (Figura 27) traduz-se num conhecimento de 

como coordenar o uso de actividades para disciplinas específicas ou actividades para 

representar tópicos específicos, utilizando as tecnologias digitais de informação e 

comunicação para facilitar a aprendizagem do aprendente (Nakashima & Piconez, 2016). 

De modo sucinto, e com base em Cibotto e Oliveira, (2013), o TPCAK tem como principal 

objectivo a articulação dos saberes conhecimento de conteúdo, conhecimento tecnológico e 

conhecimento pedagógico, dos quais resultam o conhecimento pedagógico de conteúdo, o 

conhecimento tecnológico de conteúdo e o conhecimento tecnológico e pedagógico, com o 

propósito de proporcionar um ensino eficiente e com relevância na obtenção dos resultados. 
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Figura 27 

Modelo TPACK (Koehler, 2011)  

  

Porém, verifica-se ainda na formação inicial de docente, como referiram os autores, 

um défice notório, particularmente relacionado com o ensino-aprendizagem das tecnologias 

educacionais. Uma vez que as tecnologias estão presentes no meio cultural social, a 

educação pode a ela recorrer para potencializar o seu alcance, facilitar os seus processos e 

estimular o papel de autoria dos alunos e professores na produção de conhecimento, mas, 

para o efeito, é necessário que os professores tenham uma formação que estimule a 

constante busca pelo conhecimento das tecnologias, bem como o seu uso de forma crítica e 

reflexiva (Colling et al., 2016). Para que o uso das tecnologias em contexto educativo seja 

profícuo, o professor deve sentir-se confiante e confortável no emprego do potencial 

pedagógico das tecnologias digitais na prática lectiva. Para o efeito, é “imprescindível que 

http://matt-koehler.com/tpack2/wp-content/uploads/2013/08/TPACK-new.png
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se tenha presente as competências necessárias para actuar nesse cenário e assuma uma 

postura activa em relação ao percurso formativo” (Costa, 2012, p. 89).  

2.3.1.2. Modelo f@r: Formação-acção-reflexão. 

O referencial que a seguir se apresenta surgiu em Portugal no âmbito do projecto 

“Competências TIC”. Não seria apenas um ponto de partida para ajudar os professores, 

como também poderia servir de autodiagnóstico de necessidades de formação nessa área e 

à tomada de decisão sobre o seu percurso formativo. Por outras palavras, o referencial 

permite aos seus utilizadores (Costa & Viseu, 2008, p. 71): 

• Criar expectativas sobre o modo de usar os computadores eficazmente, 

visando, simultaneamente, o desenvolvimento profissional dos professores e 

a melhoria da aprendizagem dos alunos. 

• Ajudar o professor a situar-se relativamente ao uso das TIC. 

• Abrir a possibilidade de construção de percursos individuais. 

• Facilitar a integração da tecnologia e da pedagogia na formação e 

certificação de competências do professor. 

Por outro lado, o mesmo referencial pode contribuir para uma análise das 

necessidades de formação nesta área, para a tomada de decisões sobre o percurso de 

formação, perseguindo objectivos pessoais e da escola, e a melhora da prática profissional 

e dos resultados da aprendizagem dos alunos. 

A proposta de formação Modelo f@r: Formação-Acção-Reflexão (Costa & Viseu, 

2008) foca-se no trabalho colaborativo, reflectindo-se em conjunto sobre o uso das 

tecnologias no processo ensino-aprendizagem. As cinco etapas nucleares de formação do 

modelo pelas quais cada professor deve passar destacam-se na Figura 28. 
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Figura 28 

Etapas e ciclo do trabalho do professor (Costa & Viseu, 2008, p. 9) 

 

Segundo os autores, na primeira etapa (Visão), o professor deve construir o seu 

próprio rationale, ou seja, responder a perguntas base como “porquê”, “para quê” e “como” 

usar as tecnologias e que tecnologias. A partir das respostas obtidas, o professor estará em 

condições de delinear (sozinho ou com colegas e/ ou formador) um conjunto de metas 

sobre o que é que pretende, o que é possível e o que é adequado fazer com as tecnologias 

num determinado contexto. Num segundo momento (Plano), tendo o plano curricular como 

referência, o professor decide as actividades que os alunos irão realizar com recurso às 

tecnologias disponíveis na escola, dando corpo a um plano de trabalho em que as 

tecnologias terão um papel assumido deliberadamente. O terceiro momento (Prática) é 

caracterizado pela concretização do plano, constitui o momento em que as ideias aí 

incluídas são sujeitas à prova e às dificuldades que surgem. Na quarta etapa (Interacção), o 

professor dialoga com o formador e os colegas em formação, quer para resolver problemas 

ou superar obstáculos quer para partilhar sucessos ou materiais que resultaram. Por fim, a 

última etapa (Reflexão), espelha o modo como as actividades decorreram, sobre o que 
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resultou e o que não correu bem, sobre o modo com as dificuldades podem ser 

antecipadas, sobre os ganhos resultantes da utilização das tecnologias, sobre o que o seu 

uso implicou em termos de mudanças em contexto nas suas práticas, na distribuição do 

tempo, na organização dos espaços, entre outros. Cada vez que um ciclo se completa, 

concretiza-se e estende-se a aquisição de novos saberes, conhecimentos tecnológico e 

pedagógico, permitindo ao professor experimentar e incrementar novas actividades com 

recurso às tecnologias. 

2.3.1.3. Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR). 

O modelo Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) foi 

desenvolvido por Ruben Puentedura, em 2006. O que o levou à elaboração do modelo 

SAMR foi a constatação de que muitas das ferramentas que dispunha (e.g., para 

storytelling) poderiam fazer a diferença num determinado currículo. Contudo, não era claro 

se seria intrínseco a uma determinada ferramenta, mas antes uma questão de diferentes 

tipos de aplicações a ela associadas (Common Sense Education, 2016a). Ou seja, o 

principal objectivo deste modelo é “avaliar como ocorre a integração das TIC em actividades 

escolares, possibilitando verificar o impacto do mundo digital na educação a partir da 

análise de actividades e dos diferentes níveis de comprometimento” (Jardim et al., 2018, 

para. 12). Os quatro níveis do modelo SAMR são (Figura 29): “Substituição” (Substitution), 

“Ampliação” (Augmentation), “Modificação” (Modification) e “Redefinição” (Redefinition). O 

modelo inclui a “dotted line that represents the threshold where you shift from using 

technology to enhance learning to use it to transform learning. Transforming learning 

promotes higher-order thinking skills, such as: analysing, evaluating, and creating” (Common 

Sense Education, 2016b). Por outras palavras, os níveis “Substituição” e “Ampliação” 

correspondem à categoria “Realce” (Enhancement), enquanto que a “Modificação” e a 

“Redefinição” correspondem à categoria “Transformação”. 
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Pentedura (Common Sense Education, 2016b.) referiu que a ideia é começar o fazer 

o que já é feito nos níveis “Substituição” e “Ampliação”. Incorporar as ferramentas, integrar a 

prática, e, quando estiver confortável, o professor passa para a incorporação dos elementos 

da “Modificação” até à “Redefinição”. 

Figura 29 

Modelo SAMR (Puentedura, 2015) 

 

O nível “Substituição” é, portanto, o mais elementar dos níveis, porque não prevê 

mudanças significativas no processo de ensino aprendizagem. Este nível considera a 

alteração dos recursos empregues em sala de aula, como por exemplo escrever um texto 

no computador, invés de o fazer manualmente. O nível “Ampliação” não destoa muito do 

nível anterior. Tem apenas algumas melhorias funcionais, ou seja, o mesmo texto redigido 

no computador, proveniente do nível Substituição, pode ser editado e/ou corrigido, por 

exemplo. No nível “Modificação”, é possível conceber actividades diversas com o uso das 

tecnologias, implicando um pensamento crítico do aprendente. A diferença entre os níveis 
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augmentation e modification “is whether you’re essentially reproducing what you were doing 

before in your practice, or you’re significantly modifying it, but keeping the heart of the 

matter” (Common Sense Education, 2016a). Uma vez mais, o mesmo texto elaborado e 

editado no computador pode ser disponibilizado no Google Docs, podendo ser partilhado 

com a turma e adquirir feedback a tempo real. Nesta fase “technology has significantly 

modified the original task by introducing the benefits of student collaboration” (Common 

Sense Education, 2016b). Por último, o nível “Redefinição” é o mais complexo e considera 

que o uso das tecnologias possibilita a criação de novas tarefas que antes eram 

impensáveis realizar. Deste modo, as actividades requerem um aumento do pensamento 

crítico dos alunos nos processos cognitivos  (Jardim et al., 2018). Uma vez mais, e a título 

de exemplo, o mesmo trabalho acima descrito pode ser trespassado para produções 

multimédia, podendo depois ser publicado e adquirir feedback, provenientes de qualquer 

parte do mundo. Como Puentedura (Common Sense Education, 2016a) referiu, uma boa 

utilização da tecnologia nos níveis Modificação e Redefinição permite aos aprendentes 

envolverem-se na exploração de áreas que provavelmente noutras circunstâncias não 

conseguiriam. 

2.3.1.4. Enhancing Missouri’s Instructional Networked Teaching Strategies 

(eMINTS). 

O projecto Enhancing Missouri’s Instructional Networked Teaching Strategies 

(eMINTS)26 resulta de uma parceria entre o Departamento de Ensino Superior de Missouri 

(Missouri Department of Higher Education – DHE) e o Departamento da Educação Básica e 

Secundária de Missouri (Missouri Department of Elementary and Secondary Education - 

DESE). Oferece a equipas de educadores, especialmente àqueles que trabalham com 

alunos que têm diversas necessidades – Missouri tem uma população rural de alunos (K-

 
26 Vede: http://emints.org/ 
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12) bastante elevada, quase um quarto de um milhão de alunos, a 18.ª maior dos Estados 

Unidos, onde a pobreza é elevada (Meyers et al., 2016) -, um programa de desenvolvimento 

profissional eMINTS (Brandt et al., 2013), de modo a “engage students and improve 

achievements by bending various instructional strategies” (Manzoor, 2017, p. 567). O 

eMINTS surge na tentativa de ajudar os professores a desenvolver “student-centered, 

purposeful instruction fostered by technology utilization” (Meyers et al., 2016, p. 457), 

contemplando as barreiras identificadas pelos professores “in the consistent use of 

standards-based instruction, student assessment information, and technology” (Meyers et 

al., 2016, p. 457).  Baseia-se, por isso, em quatro estratégias essenciais (Tabela 13). 

Tabela 13 

Principais estratégias do programa eMINTS (Meyers et al., 2016, p. 456). 

eMINTS strategy To do this effectively, the teacher . . . 

Inquiry-based learning 

Constructs authentic, engaging, and student-centered units of study based 
on standards; promotes discovery, creativity, inventiveness, and 
innovation; creates a classroom environment where questioning promotes 
critical thinking and inquiry; and cultivates complex thinking and knowledge 
construction. 

High-quality lesson design 

Equips students to become self-directed learners, uses varied 
assessments aligned to standards, makes instructional decisions based on 
data, provides multipleopportunities for students to demonstrate 
proficiency, and addresses diverse learner needs. 

Community of learners 

Fosters a schoolwide culture of commitment to lifelong learning, 
establishes a classroom where students work effectively in teams, fosters 
an atmosphere of safety, and promotes the development of students as 
leaders. 

Technology integration 

Cultivates a global collaboration and creates opportunities for safe 
interactions with others outside the classroom; seamlessly integrates 
technology into the classroom as a fundamental tool for learning; models 
appropriate, responsible technology use; and prepares students to become 
information and media literate. 

O programa, que tem sido replicado em vários estados dos E.U.A. e na Austrália 

(Digital Learning Series, 2012), confere ao professor uma média de 240h de formação 

profissional (professional development – PD), distribuídas ao longo de 2 anos, assim como 

de apoio que se traduz em visitas mensais às aulas; a oportunidade de os professores 

executarem trabalho (hands-on) que “connects to their daily instructional practice, an 

additional salient feature of effective professional development” (Digital Learning Series, 
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2012, p. 456); e participação colectiva dos professores, promovendo a comunicação e 

colaboração.  
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Este capítulo surgiu com a finalidade de escrutinar, primeiro, ainda que de forma sucinta, 

o status quo da World Wide Web, tendo-se depois direccionado a atenção para o impacto 

projectado no domínio educativo, designadamente na Educação a Distância (EaD). Foi 

então efectuada uma resenha das diferentes gerações da EaD, das diferentes 

modalidades que caracterizam algumas delas, e de algumas das estratégias passíveis de 

serem adoptados no ensino, nomeadamente no ensino das línguas estrangeiras. 

Por último, a elaboração deste capítulo culminou com a dissecação do conceito Recursos 

Educativos Digitais (RED) e do “que tipo de uso” se pode atribuir à panóplia de RED, 

independentemente do(s) modelo(s) de ensino seleccionado(s).   

Figura 30 

Estrutura do Capítulo III 

 

1.ª Parte
Fundamentação 

Teórica

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Da Web 1.0 à Web 3.0

Recursos Educativos 
Digitais
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3. Recursos Educativos Digitais para o Ensino de uma Língua Não Materna 

3.1. Da Web 1.0 à Web 3.0 

A Web 1.0 pode ser considerada a primeira fase de implementação da Internet que 

poderia ser considerada a fase read-only Web (Choudhury, 2014), ou seja, apenas se podia 

procurar informação e lê-la. A partir da Web 1.0 rapidamente se deu origem a um novo 

paradigma, a uma transição do consumo para a produção. Referimo-nos à Web 2.0, termo 

usualmente associado a Tim O’Reilly (2007), cujos utilizadores passam a ser também 

produtores de informação, a produzir os seus próprios documentos e a publicá-los 

automaticamente na rede sem ser necessário ter grandes conhecimentos de programação e 

de ambientes sofisticados de informática (Bottentuit & Coutinho, 2007). A Web 2.0 foi 

definida por Dale Dougherty, em 2004, como a read-write Web (Aghaei et al., 2012). As 

ferramentas disponíveis na Web, como os weblogs (blogs); social bookmarkings; wikis; 

podcasts; screencasts; RSS feeds (e outras formas de publicação colaborativa); software 

social; aplicações Web; e serviços online, como o eBay e Gmail, têm proporcionado 

progressos, particularmente aos utilizadores da Web 1.0 (P. Ferreira, 2013). Segundo Tim 

O’Reilly (2007), a Web 2.0 é a mudança para uma Internet como plataforma, bem como um 

entendimento de regras a fim de alcançar o sucesso nesta nova plataforma, que, entre 

outras regras importantes, surge com o dever de desenvolver aplicativos que aproveitem os 

efeitos de rede para se tornarem melhores à medida que vão sendo utilizadas pelos seus 

utilizadores, aproveitando, por isso, a inteligência colectiva. Stephen Downes (2005) referiu 

que a Web 2.0 não é uma revolução tecnológica mas antes uma revolução social, sendo o 

aspecto mais preponderante a nova posição e atitude daqueles que a ela acedem e 

utilizam. Trata-se de um espaço de trabalho colaborativo (Alexander, 2006) (cf. Montebello, 

2019), na medida em que a utilização da rede é feita de forma colaborativa, em que o 

conhecimento é compartilhado de forma colaborativa, descentralizada de autoridade, com 

liberdade para utilizar e reeditar, reunindo como principais vantagens: 
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• O incremento do potencial comunicativo, da “presença” e da participação 

online (os utilizadores têm cada vez mais à disposição, e de forma gratuita – 

total ou parcialmente –, aplicações intuitivas para a criação e partilha de 

conteúdos). 

• A possibilidade de os próprios utilizadores organizarem e classificarem os 

conteúdos disponíveis na net (tags, label, keyboards, etc.), ou seja, a 

folksonomy, um neologismo que se traduz numa nova acepção de 

taxonomia. 

• O aumento da possibilidade de autonomia, interacção, colaboração e 

cooperação online, sendo que a colaboração exige um esforço conjunto em 

benefício de um objectivo, e a cooperação implica a divisão de tarefas. 

• Maior facilidade de conjugação de diferentes contextos formais e não 

formais para a promoção de actividades enriquecedoras e de aprendizagens 

significativas (Monteiro, 2016, pp. 12-13). 

No domínio das línguas estrangeiras, a Web 2.0 desempenha um papel facilitador 

no que concerne ao ensino-aprendizagem de uma língua, sendo muitas aplicações da Web 

2.0 poderosas ferramentas de socialização e comunicação, pois, como Simon (2008) referiu 

“ will have an incredible educational potential and for foreign language instruction”  (p. 3) (cf. 

Başal, 2016). Em termos das quatro competências, é visível a relação existente entre estas 

e as ferramentas Web 2.0, como é o caso da escrita (e.g., MindMeister, Google Docs, Wiki), 

da compreensão do oral (e.g., YouTube, Podcasting, Vodcasting), da produção e interacção 

orais (e.g., Skype, MSN), e da leitura, (e.g., blogs, Mashups, Slideshare) (Huang et al., s.d.). 

Estas e outras ferramentas têm potencialidades específicas causando uma transformação 

de pensamento, pois, efectivamente, elas promovem “creativity, collaboration, and 

communication, and they dovetail with learning methods in which these skills play a part” 

(Solomon & Schrum, 2007, p. 21). Mas, para o efeito, a tónica recai no professor, pois ele 

deve reconhecer e perceber que estas (ou quaisquer) tecnologias para o ensino das línguas 
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estrangeiras devem ser seleccionadas para melhor suportar os objectivos pedagógicos e de 

aprendizagem. 

Pelo teor colaborativo e cooperativo que a Web 2.0 proporciona ao universo 

educativo, e não só, é crucial, segundo A. Osório e Vidal-Puga (2007), procurar-se, então, 

novos modelos de prática pedagógica, dentro e fora da sala de aula, a fim de acompanhar a 

evolução sentida na sociedade; e “proporcionar condições que promovam quer a formação 

do professor através de actividades de formação contínua, quer a integração das TIC no 

contexto educativo” (p. 62). Contudo, há que considerar aspectos que, quando não 

contemplados, podem constituir-se como condicionantes à sua utilização (Monteiro, 2016): 

• facilidade de reprodução em massa e de apropriação de ideias originais, sem 

que se garantam os direitos de autor; 

• risco de banalização de conteúdos importantes; 

• sobrecarga de informação; 

• possibilidade de dispersão da atenção, causando perda do interesse 

pedagógico inicial; e 

• questão da segurança e da garantia da privacidade. 

No eixo evolutivo da Web surge a Web 3.0 ou Web Semântica, constituída 

essencialmente de base de dados (databases), ao invés de documentos (Miranda et al., 

2014). Pretende-se que a Rede organize e faça um uso mais inteligente da informação de 

modo a gerar conhecimento (P. Ferreira, 2013). A Web 3.0, como definiu Hussain  (2012), é 

uma versão transformada da Web 2.0 com tecnologia e funcionalidades como “intelligent 

collaborative filtering, cloud computing, big data, linked data, openness, interoperability and 

smart mobility” (p. 11). Estabelecendo um termo de comparação entre Web 2.0 e Web 3.0, o 

autor referiu que se a Web 2.0 "is about social networking and mass collaboration between 

the creator and user, then the Web 3.0 is referring to intelligent applications using natural 

language processing, machine-based learning and reasoning” (Hussain, 2012, p. 11). A 

Web Semântica é uma espécie de extensão da Web actual que permitirá encontrar, partilhar 
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e (re)combinar informação mais facilmente. Não é uma revolução mas antes uma evolução 

(V. Gonçalves, 2007), um prolongamento da Web actual, “in which information is given a 

well defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation” 

(Berners-Lee et al., 2001, p. 37), cujas principais diferenças são as seguintes (Aghaei et al., 

2012): a Web 2.0 tem como alvo a criatividade dos seus utilizadores e produtores, 

baseando-se essencialmente em links e recursos, ou seja, o utilizador lê e interpreta o 

significado do documento que encontra para decidir se corresponde ao que procura (V. 

Gonçalves, 2007); a Web 3.0  

tries to link, integrate, and analyze data from various data sets to obtain new 

information stream; It is able to improve data management, support 

accessibility of mobile Internet, simulate creativity and innovation, encourage 

factor of globalization phenomena, enhance customers’ satisfaction and help 

to organize collaboration in social Web”. (Aghaei et al., 2012,p. 5) 

Ou seja, passa-se a tirar proveito das hiperligações, pois esses links passam a 

fornecer relações entre os recursos de informação, permitindo que as máquinas tenham 

acesso a mais informação e, consequentemente, a trabalhar e partilhar conhecimento com 

o ser humano (V. Gonçalves, 2007). Verifica-se uma mudança da Web para uma linguagem 

que pode ser lida e categorizada pelo sistema, em vez de ser pelo ser humano (Nath & 

Iswary, 2015). Mas, para que a Web Semântica funcione, 

computers must have access to structured collection of information and sets 

of inference rules that they can use to conduct automated reasoning [sendo o 

desafio] provide language that expresses both data and rules from any 

existing knowledge-representation system to be exported onto the Web. 

(Berners-Lee et al., 2001, pp. 37-38) 
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Em jeito de conceptualização do desenvolvimento da Web, esta é como uma 

evolução de transmissão (1.0) para o social (2.0) e deste para o semântico (3.0) (Salmon, 

2017) (Figura 31). 

Figura 31 

Evolução da Web (J. Kelly, 2012) 

 

Decorre já o conceito Web 4.0 ou WebOS que, embora seja uma ideia ainda em 

processo e para a qual não há uma definição exacta (Nath & Iswary, 2015), é conhecida 

como sendo a Web Simbiótica (Nath & Iswary, 2015) ou Ubiquitous Web (Zhou, 2013), cujo 

ideal é a interacção simbiótica entre o homem e a máquina (Choudhury, 2014). Será a 

Read-Write-Execution-Concurrency Web (Aghaei et al., 2012), ou, de uma forma mais clara, 

as máquinas serão “clever on reading the contents of the Web, and react in the form of 

executing and deciding what to execute first to load the Websites fast with superior quality 

and performance and build more commanding interfaces” (Choudhury, 2014, p. 8100). Para 

Nath e Iswary (2015) será a a Internet of Things (IoT), ou, como os próprios designaram, a 
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Web de conexões inteligentes. Teoricamente, o futuro do mundo da Web tecnológica 

permitirá ao computador analisar um determinado problema e oferecer a solução. Até se 

chegar à IoT, Perera et al., (2014) remontaram aos anos 60, época em que a comunicação 

entre dois computadores foi tornada possível através de uma rede de computadores. 

Depois, a Word Wide Web popularizou a Internet em 1991, instigando o seu crescimento. A 

Web of Things é uma parte da IoT (Perera et al., 2014). Mais tarde, ainda segundo os 

mesmos autores, os dispositivos móveis ligaram-se à Internet e formaram a Mobile-Internet. 

O próximo passo da IoT consistirá numa verdadeira simbiose, em que será possível os 

objectos estarem conectados uns aos outos e comunicar via Internet (Figura 32). 

Figura 32  

Evolução da Internet (Perera et al., 2014, p. 416) 

 

Num mundo em crescimento, a IoT já está a trazer mudanças significativas nos 

diversos domínios, desde as ciências, à saúde, à economia, à política, à construção 

inteligente de casas, ao ambiente, entre tantos outros (Kshetri, 2017), possibilitando que 

pessoas e dispositivos possam estar conectados a qualquer momento (anytime), em 

qualquer lado (anywhere), a qualquer dispositivo (anything) e a qualquer pessoa (anyone), 

usando, idealmente, qualquer rede (any path/network) e qualquer serviço (any service) 

(Perera et al., 2014) (Figura 33). 
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Figura 33 

Definição de Internet of Things (Perera et al., 2014, p. 417) 

Tem havido bastante progresso em torno da Web e das suas tecnologias nas 

últimas duas décadas (Aghaei et al., 2012), verificando-se uma passagem de “command 

and control” para “connect and collaborate” (Solomon & Schrum, 2007, p. 10). 

3.1.1. Impacto da evolução da Web na Educação. 

Se a Web evolui, a Educação também evolui, transformando-se (Garrison, 2011). 

Por isso, no que diz respeito à Educação a Distância (EaD), é consensual, é expectável que 

se registe uma constante evolução, pois já na década de 90 do século passado Bates 

(1990) referia que “distance education is still a rapidly growing area of activity” (p. 6). O 

início da EaD ocorreu por meio da correspondência, por carta, e não pela Internet (M. 

Moore & Kearsley, 2011), e tem vindo a passar por um processo evolutivo geracional 

(Tabela 14). 

IoT
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Any place
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Anything

Any device
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Tabela 14 

Gerações da EaD e suas especificidades (Ó. Santos, 2012, pp. 19-22) 

Geração 
EaD 

Designação 
Suportes 

tecnológicos 
Caracterização 

1.ª geração 
Ensino por 

correspondência 
Imprensa 

Comunicação entre professor/aluno e 
aluno/aluno é muito reduzida. A 
modalidade de comunicação é assíncrona, 
via postal. 

2.ª geração 
 

Tele-ensino 

Emissões 
radiofónicas 

(rádio, televisão, 
telefone, cassete, 

áudio, câmara 
miniaturizada, 

fotocopiadora…) 

Comunicação síncronamente e com 
carácter transitivo (as instituições 
proporcionavam tutorias por parte de 
professores/tutores através de serviço 
telefónico) 

3.ª geração Multimédia CDs, DVDs 

Representa novos modelos da informação 
e de construção de conhecimento por 
parte dos alunos/formandos. Já é possível, 
através do correio electrónico, estebelecer 
comunicação assíncrona. 

4.ª geração eLearning Internet – Web 

Conhecida pela fase da “aprendizagem em 
rede” (Gomes, 2003), uma vez que esta 
geração está muito associada à publicação 
e comunicação em rede de serviços como 
bloques, wikis e os podcasting. A 
disponibilização da informação não é 
exclusiva dos professores/formadores e da 
instituição de ensino/formação, mas 
também passa a incluir as produções dos 
próprios alunos/formandos.  

5.ª geração 
Mobilie learning 

(mLearning) 

PDAs, 
telemóveis, MP3, 

MP4, 
smartphones … 

Com o surgimento dos dispositivos móveis 
de telecomunicações (PDA, telemóveis, 
leitores de MP3 e MP4, etc.) passa a ser 
possível aceder a uma multiplicidade de 
serviços que possibilitam, por exemplo, 
vizualiação de vídeos, ouvir emissões de 
rádio online ou ficheiros MP3 e MP4, 
podcasting, localização geográfica, entre 
ouros.  

6.ª geração Mundos virtuais 
Ambientes 

virtuais Web 

Trata-se da Second life, que nos permite 
criar personagens num ambiente virtual. 
Os mundos virtuais começam a despertar 
o interesse das instituições de educação e 
formação.  

A EaD é definida como um método de ensino em que professor e alunos estão 

fisicamente separados (Kentnor, 2015), cujos materiais de aprendizagem devem ser 

devidamente adaptados ao aprendente e promover a aprendizagem (Ally, 2004). A versão 

actual da EaD é Educação Online, sendo já vista como uma tendência dominante (Kentnor, 
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2015), mas existem porém várias terminologias associadas ao Ensino Online, como 

“eLearning, Internet Learning, distributed learning, networked learning, teleLearning, virtual 

learning, computer-assisted learning, Web-based learning, and distance learning” (Ally, 

2004, p. 2), ou até mesmo open learning27 (Monteiro et al., 2015), que, segundo Rosenberg 

(2006), geram ainda alguma confusão. Logo, a terminologia da EaD não é consensual. 

Com a Internet registam-se, e continuarão a registar-se, mudanças no cenário 

educativo (Figura 34). A tecnologia é utilizada como plataforma de aprendizagem através da 

qual se disponibilizam conteúdos digitais que, por sua vez, vão despoletar a interacção 

(Francisco, 2015). A tecnologia tem sido maioritariamente utilizada para dar apoio nas aulas 

regulares, ou para operarem no EaD (Bates, 2015). Porém, nas duas últimas décadas, a 

tecnologia tem influenciado grandemente o ensino (Bates, 2015), originando, por isso, 

novas tendências ou novas abordagens de ensino, associados às teorias de educação 

(Francisco, 2015), desencadeando diferentes abordagens como blended ou hybrid 

Learning, Social Media e Open Learning (Bates, 2015), mLearning, t-learning  (Lytras et al., 

2002). O EaD não se esgota, antes pelo contrário. É metamórfico, é evolutivo, em que 

ambas tecnologia e pedagogia deverão deambular de “mãos dadas", num compasso quase 

rítmico, como se fosse uma dança, em que, como referiu Anderson (2009, p.2), “the 

technology sets the beat and the timing. The pedagogy defines the moves”.   

 

 

 
27 Open Learning, muitas vezes confundido com Educação a Distância, é uma abordagem para o 
ensino-aprendizagem que coloca a ênfase no direito do aprendente em tomar decisões, 
possibilitando-lhe definir ao seu percurso formativo, escolher os módulos que quer estudar, escolher 
os materiais aos quais melhor se adapta, aos seus conhecimentos e interesses, respeitando o 
processo de aprendizagem. Logo, a aprendizagem é mais flexível. Os MOOC (Massive Open Online 
Courses), que segundo Salmon (2017) têm vindo a ser utilizadas desde a década de 90, são um 
exemplo de open learning, que se caracterizam por serem cursos online livremente acessíveis a 
qualquer pessoa e onde, normalmente, não são exigidos pré-requisitos. Inclui Recursos 
Educacionais Abertos (RAE) e oportunidades de interacção e colaboração entre aprendentes. 
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Figura 34 

Características da Educação 1.0, 2.0 e 3.0 (Salmon, 2017) 
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a Web de processamento de informação (read/write web) e se a Web 3.0 é a web do 

controlo de informação (read/write/collaborate web) (Miranda et al., 2014), é evidente que a 

aprendizagem também se vê implicada num processo de mutação e de evolução 

constantes. O eLearning é, pois, reflexo disso mesmo. Poder-se-á dizer que há um 
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 1.0 was about providing access to the information to the learners, e-Learning 

2.0 in addition to all e-Learning 1.0 capabilities provided authoring and 

interacting capabilities to the learner. On those lines, e-Learning 3.0, enabled 

and enriched with web 3.0 technologies may promote intelligently 

collaborative, rich 3D virtual learning environments which will bring learners 

together for anytime, anywhere, anyhow learning experience utilizing the 

semantic capabilities to parse the global databases of knowledge. (Hussain, 

2012, p. 43) 

Sangrà et al.,(2012), partindo do princípio que existem vários tipos e formas de 

eLearning, assim como diferentes modelos para a sua aplicação, identificaram quatro 

categorias gerais de denominação entre as quais se destaca aquela que é orientada para o 

paradigma educacional. Trata-se, portanto, de um processo de ensino com “uso das 

tecnologias digitais e da Internet que facilita a comunicação, a colaboração e o acesso a 

recursos e serviços de apoio aos estudantes e que permite melhorar a qualidade das suas 

aprendizagens” (A. Rodrigues, 2017, p. 27). O aprendente do futuro é totalmente 

digitalizado (Hussain, 2012.), e, por isso, neste tipo de ambiente de aprendizagem, o papel 

do professor amplia-se, diversifica-se e complexifica-se (Morgado, 2005). À semelhança da 

Web 1.0 em geral, o eLearning 1.0 é unidireccional (Miranda et al., 2014), ou seja, o 

professor distribui o conteúdo a ensinar numa plataforma online e os alunos limitam-se a 

consultá-lo, seja por indicação dada pelo professor seja por livre-arbítrio. Este carácter 

unidireccional é o espelho dos princípios tradicionais da educação em que o professor se 

preocupa com aquilo que os alunos aprendem, e não tanto com os métodos ou meios com 

que estes aprendem.  

O objectivo das plataformas eLearning era pois permitir o acesso aos conteúdos 

disponibilizados, quando, onde e com quem quer que fosse, ou, como referiu Ebner (2007), 

a qualquer hora, em qualquer lado, a qualquer pessoa (anytime, anywhere, anybody). Os 

ambientes de aprendizagem virtual (LMS Learning Management System-LMS, Virtual 
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Learning Environment-VLE, ou Collaborative Learning Environment- CLE), surgem como um 

depósito de conteúdos de aprendizagem, possibilitando a sua organização estandardizada 

(dos conteúdos), para além de permitirem analisar e mensurar a sua utilização de modo a 

efectuar melhorias futuras (Miranda et al., 2014).  

O termo eLearning 2.0, por seu turno, descreve uma nova geração do eLearning que 

prossegue as mudanças do paradigma da Web (Coutinho & Bottentuit, 2010), tendo 

Downes (2005) descrito o uso das tecnologias da Web 2.0 para o ensino-aprendizagem do 

eLearning 2.0. O elemento chave do eLearning 2.0 é a interactividade, algo que era limitado 

no eLearning 1.0 (Miranda et al., 2014). A troca de e-mails, os fóruns e as salas de chat 

existiam, mas principalmente para que os alunos pudessem estar em contacto com os seus 

professores. Com a Web 2.0 surgiram as redes sociais e websites mais interactivos e 

colaborativos, isto é, deu-se uma transformação na sala de aula na medida em que passou 

a ser um espaço social, colaborativo, em que as ferramentas disponíveis passaram a 

conferir um carácter dinâmico, promovendo-se a reflexão e o diálogo, alimentando, por isso, 

a interacção e a colaboração (Richardson, 2010). No eLearning 2.0, esta tendência de 

instigar a participação e a interactividade fez com que houvesse uma mudança na forma 

como os alunos, e até mesmo os próprios professores, passassem a analisar a sua própria 

aprendizagem (Richardson, 2010). Como características chave do eLearning 2.0, Coutinho 

e Bottentcuit (2010, p. 24), baseando-se em diversas investigações, apontaram: 

• Centragem nos conteúdos. 

• Criação, edição e publicação independente de conteúdos criados pelo 

utilizador. 

• Troca e partilha de informação online entre professores e alunos torna o 

curso mais fácil e mais simples.  

• Produção de microconteúdos que são exclusivos para designers, professores 

ou, mais importante, para formandos.  
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• Os conteúdos produzidos pelos profissionais e não profissionais de ensino 

podem ser procurados por toda a comunidade. 

• Participação fomentada pelos efeitos da rede. 

• Os utilizadores podem seleccionar e agregar conteúdos que melhor se 

adaptem aos seus interesses e necessidades, ajudando a criar os seus 

próprios ambientes de aprendizagem pessoal (Personal Learning 

Environment-PLE), o futuro do eLearning. 

• O uso do software social integra pessoas e grupos, aumentando a 

comunicação e promovendo trabalho colaborativo na rede. 

• A artificialidade das discussões impostas pelos tradicionais LMS 

desaparecem, uma vez que as comunidades online acabam por impôr, de 

certo modo, a discussão e a partilha por todos aqueles que acedem à 

Internet e que partilham os mesmos interesses. 

• Em termos de formato, os cursos eLearning 2.0 devem ser curtos, mas 

sofisticados ao nível de design e de versatilidade. 

• É criada uma aprendizagem que se adapta ao aprendente e às suas 

necessidades, e, por isso, centrada nele (aprendente). 

No eLearning 2.0, os próprios utilizadores são os nativos digitais (Moura, 2010), ou 

seja, indivíduos que absorvem informação mais rapidamente e estão habituados a lidar com 

a multiplicidade de fontes numa só vez. Essencialmente cresceram na era da Web 2.0. 

Como Prensky (2001) referiu, os nativos digitais 

are used to receiving information really fast. They like to parallel process and 

multi-task. They prefer their graphics before their text rather than the opposite. 

They prefer random access (like hypertext). They function best when 

networked. They thrive on instant gratification and frequent rewards.  They 

prefer games to ‘serious’ work. (p. 2) 
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Com a chegada da computação em nuvem (cloud computing) e com a 

disponibilização de novas tecnologias como a (a) filtragem colaborativa inteligente; (b) mais 

e melhores sistemas de armazenamento; (c) maiores resoluções de ecrãs; (d) interfaces 

3D; e (e) aparelhos multigestos, surge uma outra geração do eLearning, a do eLearning 3.0. 

Um aspecto preponderante do eLearning 3.0 é o acesso a recursos de aprendizagem 

através de aparelhos móveis para aceder a qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer 

lugar (Ebner, 2007), e por qualquer pessoa, apesar de que o eLearning 3.0 será suportado 

pelo anyhow (Hussain, 2012), que será alcançado a partir da utilização de Second Life e 

avatares (Hussain, 2012). O mesmo autor referiu ainda que com tecnologias Web 2.0 bem 

estabelecidas e com a evolução no sentido da Web 3.0 surgem os Personal Learning 

Environment, que identificam opções pessoais de aprendizagem, quer em termos de 

tecnologia educativa a usar quer em termos de processo de opções pedagógicas, 

representando um ambiente mais livre e flexível (Francisco, 2015).  

Com o avanço tecnológico há toda uma alteração no processo de aprendizagem, 

tendo surgido já uma nova teoria de aprendizagem da era digital, o conectivismo (Siemens, 

2004) (cf. Miranda et al., 2014; Hussain, 2012; Solomon & Schrum, 2007), que se traduz 

numa 

integration of principles explored by chaos, network, and complexity and self-

organization theories. Learning is a process that occurs within nebulous 

environments of shifting core elements – not entirely under the control of the 

individual. Learning (defined as actionable knowledge) can reside outside of 

ourselves (within an organization or a database), is focused on connecting 

specialized information sets, and the connections that enable us to learn more 

are more important than our current state of knowing. (Siemens, 2004, 

Secção Connectivism, para. 1) 
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Este novo modelo de aprendizagem, é considerado a teoria de aprendizagem da era 

digital, que reúne como elementos chave “social networks and within these are key people 

who are well connected and can foster and maintain the knowledge flow” (Kukulska-Hulme 

et al., 2005, Secção Future Models, para. 5). Hussain (2012), no sentido de estabelecer 

uma comparação entre as mutações tecnológicas resultantes dos avanços da Web e os 

princípios básicos do conectivismo referidos por Siemens (2004, Secção Connectivism, 

para. 3), fez uma relação entre esses mesmos princípios e as tecnologias Web 3.0 que os 

suportarão (Tabela 15). 

Tabela 15 

Tecnologias da Web 3.0 que suportarão os princípios básicos do Conectivismo (Hussain, 2012, p. 16) 

Web 3.0 technologies used in eLearning 3.0 Basic principles of connectivism 
Social semantic networks, openness and 
interoperability 

Learning and knowledge rests in diversity of 
opinions. 

Big data or global data repository, linked data, 
cloud computing, extended smart mobile 
technology 

Learning is a process of connecting 
specialized 
nodes or information sources. Currency of 
knowledge is important. 

Machine learning, artificial intelligence, 
personal 
avatars, 3D visualization and interaction 

Learning may reside in non-human 
appliances. 

Semantic Web, control of information 
Capacity to know more is more critical than 
what is currently known 

Semantic Web, collaborative intelligent 
filtering 

Ability to see connections between fields, 
ideas, and concepts is a core skill. 

Semantic Web, collaborative intelligent 
filtering 

Nurturing and maintaining connections is 
needed to facilitate continual learning 

A evolução da Web tem vindo a progredir lado a lado com todas as evoluções 

ocorridas nos conceitos de aprendizagem e de ensino, repercutindo-se em novas formas de 

eLearning (Miranda et al., 2014, p. 100) (Tabela 16). 

Tabela 16 

Relação entre as versões da Web e o eLearning (Miranda et al., 2014, p. 100) 

 Web eLearning 

Version Concept Tools Concept Tools 

1.0 
Read-Only Document-
Based 

HTML 
HTTP 
URL 

Content 
Management 
Unilatera 

CBT 
LMS 
eBooks 
VLEs 
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2.0 
Read-write 
Social Web 

Dynamic 
Tools 
ASP 
AJAX 
Podcasts 
RSS Feeds 
Wikis 
Blogs 

Content Sharing 
Multimedia 
Dynamic 
“Blind teaching” 

LCMS 
Video 
Conferencing 
VLEs 
Mashups 

3.0 
Read-Write-Collaborate 
Semantic Web 

RDF 
XML 
OWL 
3D 

Ubiquitous 
Collaborative 
Semantic 

PLEs 
Social Semantic 
Web 
Virtual Worlds 
Avatars 
Intelligent Agents 

Os diferentes modelos pedagógicos associados às teorias da educação e às 

diferentes tecnologias dão origem a outras abordagens em alternativa ao eLearning, 

nomeadamente: 

• bLearning (blended learning ou hybrid learning) (Bates, 2015), uma 

combinação da instrução face a face com a instrução mediada por 

computador28 (Graham, 2006) (cf. Lencastre & Coutinho, 2015; Monteiro et 

al., 2015), ou seja, uma combinação de instrução a partir de dois modelos de 

ensino-aprendizagem: o tradicional sistema de aprendizagem face a face, 

presencial, e os sistemas de aprendizgem distribuída (Graham, 2006) (cf. 

Sharma & Barrett, 2007), tratando-se, como tal, de uma metodologia mista 

que combina o melhor dos dois mundos29 (o presencial e a distância) (A. 

Rodrigues, 2017), por permitir melhorar as práticas pedagógicas (improved 

pedagogy); aumentar o acesso e a flexibilidade (increased access and 

flexibility), sobretudo para adultos que trabalham e que têm família; e, ainda, 

aumentar o custo-benefício (increased cost-effectiveness), uma vez que 

permite atingir uma audiência alargada, global e dispersa num curto período 

de tempo, com uma sólida disponibilização de conteúdos (Graham et al., 

 
28 No original: “Blended learning systems combine face-to-face instruction with computer-mediated 
instruction” (Graham. 2006, p. 5) 
29 No original: “In the BL literature, the most common reason provided is that BL combines the best of 
both worlds” (Graham. 2006, p. 8) 
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2003, 2005), citado em Graham, 2006, p. 8).  Com o desenvolvimento dos 

dispositivos móveis (smartphones, tablets, entre outros), há já mais de uma 

década que se fala na projecção futura do mobile blended learning (Monteiro 

et al., 2015). Paralelamente, “media-rich digital learning platforms, 

personalized or adaptive courseware, and web conferencing tools capable of 

connecting students for synchronous distance activities are becoming 

common solutions for blended learning designs” (Alexander et al., 2019, p. 

12) 

• mLearning (mobile learning) é, de um modo geral, “qualquer forma de 

aprendizagem através de dispositivos de formato reduzido, autónomos na 

fonte de alimentação e suficientemente pequenos para acompanhar as 

pessoas em qualquer lugar e qualquer hora” (Moura, 2010, p. 39). O 

mLearning não é apenas a mobilidade em si. São os efeitos da mobilidade 

que poderão incluir novas formas de divisão de tempo e ajudam a ultrapassar 

barreiras temporais e espaciais (Kakulska-Hulme, 2009). O mLearning “has 

evolved from an option for supplementing course content with stand-alone 

applications to a strategic consideration for course access and delivery” 

(Alexander, et al. 2019, p. 21).  O mLearnig ultrapassa os smartphones e 

tablets, uma vez que “will expand to a wider variety of devices including 

smartwatches, headset displays that support AR/VR/MR, and Internet of 

Things (IoT) devices” (Alexander, et al. 2019, p. 21). 

O acesso cada vez mais facilitado às tecnologias digitais e às múltiplas 

ferramentas de comunicação, conferem ao mLearning significativas 

vantagens para uma exposição à língua alvo (Demouy et al., 2015), pois a 

aprendizagem das línguas pode ser suportada em diferentes contextos 

(educativo, no contexto de trabalho, em casa, em viagem, ou até mesmo em 

momentos de lazer). Com a evolução das tecnologias móveis surgiu uma 

nova abordagem para o ensino das línguas, o Mobile Assisted Language 
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Learning (MALL) (Moura, 2010). Não se trata de uma mera migração do 

CALL (cf. Dias, 2008; Blake, 2013) para os dispositivos móveis, mas antes de 

uma nova conceptualização de pedagogia, pois, para os autores Kukulska-

Hulme et al. (2015), que desenvolveram o guia Mobile Pedagogy for English 

Language Teaching30, que se baseou no levantamento de experiências de 

professores e aprendentes da língua Inglesa que exploraram a aprendizagem 

móvel, uma investigação levada a cabo na Open University em 2013-2014,  o 

MALL “is not simply the transfer of current teaching and learning materials 

and practices to a mobile device, but a complete reconceptualisation of these” 

(p. 3). Para Stockwell e Hubbard (2013), o MALL resulta de uma intersecção 

do CALL com o mLearning, mas com características específicas, ou por 

outras palavras, “MALL has so much in common with CALL and ML that it is 

best understood as mostly belonging to both disciplines rather than being set 

apart from them (though note that the figure incorporates a “MALL-specific” 

region as well” (p. 5). Os ubíquos atributos do MALL permitem não apenas 

melhorar como também estender a aprendizagem ao contexto formal e ao 

contexto informal, visto que é interpretado como sendo algo mais divertido e 

 
30 Este modelo pedagógico tem como propósito “help teachers think about how any new language 
learning activities they might design for their mobile learners will be different from activities they may 
have planned or designed before” (Kukulska-Hulme et al., 2015, p. 8). Segundo os autores, o modelo 
implica o envolvimento pessoal e experiencial do professor (teacher wisdom) no processo 
pedagógico, considerando as três esferas do modelo; as características do aparelho (device 
features), que possibilitam uma comunicação multimodal, colaboração e prática; as mobilidades do 
aprendente (learner mobilities), que incluem os sítios e os momentos em que as pessoas podem 
aprender, bem como os contextos e as influências culturais, e os motivos pessoais que os 
aprendentes reúnem para aprenderem para além do espaço sala de aula; a língua é dinâmica 
(language dynamics), parcialmente devido à rápida evolução das tecnologias de comunicação. 
Intimamente associados a estas esferas estão os questionamentos que dão origem aos a) resultados 
(outcomes); aos b) questionários (inquiry), na medida em que os dispositivos móveis possibilitam, 
também, levantar questões para obter respostas sobre como é que a língua está a ser utilizada, 
permitindo, a partir daí, melhorar o trabalho do professor; à c) realização de um ensaio em sala de 
aula (rehearsal) para preparar o aprendente para a comunicação em contexto real e, ainda, recolha 
de um feedback; e, finalmente, à reflexão (reflection), ou seja, um levantamento de estratégias que 
poderão resultar melhor com os seus aprendentes, com base nas boas prácticas e, principalmente, 
advindas da análise que é feita junto de alunos em relação à sua aprendizagem – o que aprenderam 
e o que não aprenderam, o que compreenderam e o que não compreenderam, como melhorar e 
progredir, que novas metas se poderão traçar, entre outros tantos exemplos.  
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atractivo (Demouy et al., 2015), e, por isso, conduz a uma aprendizagem 

mais relevante e com sentido.  

• uLearning (ubiquitous learning), que segue a filosofia da pedagogia 

construtivista, é um paradigma de aprendizagem “offering the promise of 

support for teaching anything at any time in any place by using ubiquitous 

computing devices, software, and services” (Watson & Plymale, 2011, p. 9), 

focando-se na missão da aprendizagem per se (Zolkefley et al., 2015). Um 

projecto efectuado no âmbito do t-learning31  foi o TAMALLE (Television and 

Mobile Phone Assisted Language Learning Environment), que visou 

desenvolver a “cross-platform ubiquitous learning service via iTV [interactive 

TV] and mobile phones” (Chen & Widjaja, 2011, p. 83), cujos resultados 

revelaram que é uma estratégia utilizável, útil e desejável para a suportar a 

aprendizagem de língua informal (Chen & Widjaja, 2011). O ambiente ideal 

de uLearning deveria ser “computer communication and sensory devices are 

embedded and integrated into daily real life items, allowing students to 

immerse themselves fully into different learning situations” (Chin & Chen, 

2013, para. 8). 

 

Averiguar as capacidades de aprendizagem dos aprendentes constitui um elemento 

basilar no desenvolvimento de uma estratégia que melhor se coadune ao aprendente 

(Armstrong, 2013). Integrar tecnologia num currículo, mas de forma apropriada, possibilitará 

aos aprendentes alcançar e estender a sua experiência de aprendizagem. As tecnologias 

podem ser utilizadas para transformar o ensino, sendo que uma determinada tecnologia 

 
31  As tecnologias digitais têm aberto novas direcções para a experimentação no campo da 
aprendizagem, sendo a tendência para uma convergência e integração de várias tecnologias, as 
quais trarão novas oportunidades para a globalização da aprendizagem (Lytras et al., 2002). Uma 
dessas inovações é a Interactive TV (iTV), ou seja, a convergência de duas tecnologias, a televisão e 
o computador (e mais especificamente a Internet), dando origem ao t-Learning. Como uma moeda de 
duas faces, ambos dispositivos e software conduzem ao que se chama ubiquitous learning 
(uLearning). 
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poderá ser mais vantajosa para implementar um determinado método de ensino em 

detrimento de outro, dependendo, pois, das características e da finalidade da tecnologia em 

questão (Bates, 2015). Assim, o autor, na obra Teaching in a Digital Age, aponta cinco 

questões (Tabela 17) que devem ser consideradas para seleccionar os meios/tecnologias 

mais apropriados para o ensino, podendo ser colocadas de forma alternada (cf. Arshavskly, 

2019).  

Tabela 17 

Questionamentos para seleccionar meios/tecnologias mais apropriadas para o ensino (Bates, 2015, p. 226) 

What … 

is my underlying epistemological position about knowledge and teaching? 

are the desired learning outcomes from teaching?  

teaching methods will be employed to facilitate the learning outcomes? 

are the unique educational characteristics of each medium/technology, and how well 
do these match the learning and teaching requirements? 

resources are available? 

Há variadíssimas formas de trabalhar com a tecnologia que actualmente dispomos, 

mas o que importa reter é que o objectivo final consiste em capacitar os aprendentes para 

as exigências do século XXI, conferindo-lhes competências para pensar, adaptar-se e 

continuar a aprender (Solomon & Schrum, 2007). As ferramentas que usam “may change 

where and how they get information, but only educators can make sure that students learn 

how to process and use that information wisely” (Solomon & Schrum, 2007, p. 42). 

A conjugação de diferentes momentos presenciais e online, síncronos e 

assíncronos, pode ser feita de diversas maneiras, mais ou menos convencionais, por 

exemplo: Flipped Classroom32 (Bergmann & Sams, 2012), considerado por Salmon (2017) 

um óptimo exemplo da Educação 2.0; Portefólios Digitais; Digital Storytelling; Gamification33; 

 
32  Associado à Flipped Classroom, surge a abordagem Flipped Learning (cf. Flipped Learning 

Network, 2014)  
33 O conceito Gamification não é sinónimo de tornar as aulas num jogo. Embora esta técnica não 
esteja assente numa metodologia verdadeiramente académica, pode incrementar o desempenho do 
aprendente no processo de aprendizagem, para além de mensurar a qualificação do aluno e de 
aumentar a motivação (R. Lopes & Mesquita, 2015) (cf. Moura, 2018; 2019). Recentemente, tem-se 
verificado um interesse crescente pelas aplicações e implicações da gamificação no processo de 
ensino/aprendizagem (Domínguez, Saenz-de-Navarrete, Marcos, & Fernández-Sanz, 2013). Já em 
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Realidade Aumentada (Augmented Reality); Problem-Based Learning (Arias et al., 2019); ou 

até Coaching (Monteiro et al., 2015). 

As abordagens não se esgotam. Adaptam-se aos contextos, às necessidades, aos 

aprendentes. A abordagem que se usa com um aluno ou com um grupo será certamente 

diferente se comparada com outro aluno ou até mesmo com outro grupo. Importa que 

resulte e que se baseie em pressupostos metodológicos apropriados e que promova 

sempre a participação, a interacção, a colaboração e a partilha, mas, acima de tudo, que 

prepare o aprendente para os desafios que se avizinham, instigando-se, sempre, a busca 

incessante pelo saber, mais e melhor. 

Sejam MOOC, EaD, Flipped Classrooms, bLearning ou mLearning, todos dependem 

da tecnologia para conseguirem ser postos em prática, e, para qualquer um deles, são 

necessários materiais, que possam ser criados, disponibilizados, ou acedidos. Os Recursos 

Educativos Abertos (RAE), por exemplo, são dos mais emergentes em contexto do ensino 

superior, segundo o  2020 EDUCAUSE Horizon Report (Brown, et al., 2020), mas também 

em contexto pandémico como aquele em que vivemos, o COVID-19 (UNESCO, 2020a). 

Mas, para o efeito, são necessárias ferramentas ou aplicações. Deste modo, abordaremos 

em seguida conceitos como Recursos Educativos Digitais, perpassando, posteriormente, 

pelos REA, e culminando numa listagem de ferramentas passíveis de serem utilizadas na 

Educação em geral, mas também no domínio das Línguas Estrangeiras, como é o caso do 

PLNM, com o intuito de se criarem recursos digitais.  

3.2. Recursos Educativos Digitais 

Um recurso educativo pode ser qualquer material que seja, num contexto educativo, 

utilizado com finalidade didáctica ou para facilitar a execução das actividades formativas 

(Marqués, 2011). O material didáctico é aquele que é criado com a intenção de facilitar os 

 
2018, foi editada a obra Gamification in Education: Breakthroughs in Research and Practice, que 
reúne um conjunto de estudos e reflexões estritamente relacionados com a estratégia Gamification.  



| Fundamentação Teórica | 

188 

processos de ensino e de aprendizagem, que engloba, segundo o autor, materiais 

convencionais (e.g., material impresso, jogos, materiais de laboratório), materiais 

audiovisuais (e.g., vídeo, áudio, imagem) e as novas tecnologias (e.g., programas 

informáticos, páginas Web, webquests, chat, cursos online, apresentações multimédia). No 

caso dos materiais para a aprendizagem de uma língua, Tomlinson (2012) definiu-os como 

sendo “anything that can be used to facilitate the learning of a language, including 

coursebooks, videos, graded readers, flash cards, games, websites, and mobile phone 

interactions, though, inevitably, much of the literature focuses on printed materials” (p. 144). 

De facto, a diferença entre materiais em papel e os materiais digitais reside na forma como 

o conteúdo e a metodologia são comunicados, sendo que o que realmente importa é o 

impacto de determinados materiais nos aprendentes e na qualidade da sua aprendizagem 

(Masuhara & Tomlinson, 2018).  

Um recurso educativo digital (RED), cuja definição não é ainda consensual (F. 

Campos., 2012), pode ser entendida como todo o recurso digital que é utilizado por 

professores e alunos para fins de aprendizagem e investigação (OECD, 2007). Ramos et al. 

(2011) propuseram que os RED são entidades digitais produzidos especificamente para fins 

de suporte ao ensino e à aprendizagem, podendo ser um jogo educativo, um programa 

informático de modelação ou simulação, um vídeo, um programa tutorial ou um exercício 

prático, um ambiente de autor ou recursos mais simples com um blogue, uma página Web, 

ou uma apresentação electrónica multimédia. Tchounikine (2011) acrescentou que o 

software a ser usado em contexto pedagógico deve ser desenhado “para” fins educativos, 

devendo reunir estreita relação entre objectivos pedagógicos, decisões tomadas ao nível do 

design, propriedades do software e a forma como os seus utilizadores o utilizarão. Quando 

comparando com os meios tradicionais, os RED devem possibilitar aos professores e 

alunos o desenvolvimento de trabalho educativo diferente e com mais-valias claras, ou seja, 

devem permitir modelar, simular, animar, combinar multimédia, interagir, com o fim de 

induzir estratégias de ensino e modos de aprendizagem diversificados e inovadores. 



| Analysis del Desarollo de Contenidos Digitales para la Cualificación del Profesorado de Portugués Lengua no Materna | 

189 

Do ponto de vista conceptual, surge um outro conceito associado ao RED, o Objecto 

de Aprendizagem (OA), do inglês Learning Object. O conceito OA, criado por Wayne 

Hodgins (Saum, 2007), é uma reunião de “information objects assembled using metadata to 

match the personality and needs of the individual learner” (Hodgings 2000, citado em 

Nothrup, 2007, p. 3). Mais tarde, o OA foi definido como uma pequena componente 

instrucional que pode ser reutilizada em diferentes contextos de aprendizagem. Cada 

objecto pode ser constituído por uma determinada quantidade de unidades mais pequenas: 

texto, imagem, vídeo, item de avaliação, uma ligação à Internet, um som, etc. Um pouco da 

mesma forma como se faz uma construção LEGO (F. Campos, 2012). Segundo Sabbatini 

(2012), um OA destingue-se dos demais recursos didácticos por reunir características 

como:  

1) reutilização, com a possibilidade de uso em diferentes contextos 

educativos em sua preparação e desenvolvimento; 2) portabilidade, com 

disponibilidade de utilização através de diferentes plataformas técnicas; 3) 

modularidade, de forma que um objecto possa conter ou estar contido em 

outros objectos para fazer sentido; 4) autossuficiência, no sentido de não 

depender de outros objetos para fazer sentido e 5) descritos metadados, 

como por exemplo, autor, palavra-passe, criador/autor, idioma e objectos 

educacionais. (p. 3) 

O que identifica e distingue os objectos de aprendizagem de outros recursos é “a 

possibilidade de reduzir o processo ou conteúdo à sua unidade mais pequena. Entre as 

suas caraterísticas, destacamos a granularidade, a interoperabilidade, a exigência de 

metadados associados, a mutabilidade ou possibilidade de reutilização, etc.” (Ramos et al., 

2011, p. 23). À lista de características, McGreal (2004) acrescentou adaptabilidade; 

durabilidade; acessibilidade; affordability, ou seja, a eficiência da aprendizagem pode 

aumentar significativamente devido à redução de tempo e custo; discoverability, ou seja, 
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componentes instrucionais que possam ser utilizadas quando a base tecnológica muda, 

sem ser necessário redesenhar e recodificar; interchangeability, ou seja, uma componente 

pode ser substituída por outra; manuseamento; fiabilidade; retrieveability, ou seja, pode ser 

facilmente encontrado quando e onde se quiser. McLean (2001, citado em Alfano & 

Henderson, 2007) referiu que um OA é um tópico granular, variando de 5 a 15 minutos de 

extensão, “which can be reused while still maintaining its relationships with its associated 

objects. These relationships might include links to outcomes or objectives, assessment 

items, as well as to the object’s metadata” (p. 19). Os padrões e especificidades do 

Sharable Content Object Reference Mode (SCORM34) vão garantir a reutilização dos OA em 

múltiplas LMS. 

Aliado à reutilização, a possibilidade de adaptação dos OA permite satisfazer as 

necessidades individuais dos aprendentes em função dos seus níveis, estilos e 

necessidades específicas (Coutinho, 2009). Deste modo, os OA devem ser passíveis de 

personalização35, em função das demandas da aprendizagem ao longo da vida (UNESCO, 

2014), “sob a premissa de que os processos de formação na contemporaneidade devem 

adaptar-se à medida, às necessidades e ao contexto individual dos sujeitos de um processo 

educativo” (Sabbatini, 2012, p. 5). Simultaneamente, a personalização atenderia igualmente 

ao ideal de equidade na educação, em particular ao desafio da acessibilidade.  

A área dos recursos educativos ou OA mereceu o interesse da UNESCO, a partir da 

conferência realizada em 2002 onde foi referido o termo Open Educational Resource (OER) 

(Recursos Educaionais Abertos (REA), em português), termo que se refere a recursos 

educativos, nomeadamente planos de aula, módulos de instrução, questionários e outros, 

que são disponibilizados de forma gratuita para (re)utilização, adaptação, partilha, devendo, 

 
34 Em oposição ao SCORM surgiu o Tin Can API, projecto que assinala o primeiro passo para 

suportar a nova geração do SCROM (Poltrack et al., 2012). Enquanto no SCORM ficam registadas 

actividades ocorridas no LMS, na Tin Can API é possível monitorizar detalhadamente o que foi 
aprendido, tanto online como offline. Com o Tin Can API a informação é depositada num Learning 
Record Store (LRS) (Winner, 2014). 
35 A personalização dos recursos educativos pode dar-se através do reconhecimento de informações 
básicas do utilizador, de autodescrição, preferências, características do aprendente a partir da 
monotorização de actividades, entre outras. 



| Analysis del Desarollo de Contenidos Digitales para la Cualificación del Profesorado de Portugués Lengua no Materna | 

191 

para o efeito, haver licenciamentos (Kanwar & Uvalic-Trumbic, 2011, 2015) (cf. Miao et al., 

2016). Os REA permitem uma maior flexibilidade no uso, na reutilização e na adaptação dos 

materiais pedagógicos, tendo em conta os contextos, os ambientes de aprendizagem e as 

características individuais do aprendente (Goulão, 2016). Com o crescimento dos recursos 

disponíveis na Internet e o constante e progressivo aparecimento de ferramentas 

tecnológicas, deram-se mudanças drásticas nas opções de distribuição e reutilização de 

recursos, os quais exigem uma reorientação nas regras para a partilha de materiais 

educativos e de investigação (F. Campos, 2012). As TIC têm um papel preponderante 

porque possiblilitam o acesso aos RAE em qualquer altura e por quem quer que seja, 

incluindo pessoas com incapacidades e sujeitos oriundos de grupos marginalizados ou 

desfavorecidos (UNESCO, 2019). Se utilizado eficazmente, e suportado por práticas 

pedagógicas apropriadas, os REA 

allow for the possibility to dramatically increase access to education through 

ICT, opening up opportunities to create and share a wider array of educational 

resources to accommodate a greater diversity of educator and learner needs. 

Increased online access to OER further promotes individualized study, which, 

when coupled with social networking and collaborative learning, fosters 

opportunities for pedagogical innovation and knowledge creation. The 

importance of digital literacy including issues related to the security and safety 

in the development and use of OER content should be underscored.  

(Ljubljana OER Action Plan 2017, 2017, p. 2) 

De acordo com o Ljubljana OER Action Plan 2017 (2017), documento que resulta do 

Segundo Congresso Mundial dos OER (2nd World OER Congress) e que identifica acções 

concretas em torno dos OERs para alcançar o 2030 Agenda for Sustainable Development, 

and above all Sustainable Development Goal 4 on Quality Education, os cinco principais 

desafios associados aos OERs são: 
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1. Capacitar os utilizadores para os encontrarem, (re)utilizarem, criarem e 

partilharem. 

2. Aspectos linguísticos e culturais. 

3. Garantir o acesso à qualidade, garantindo a inclusão e a equatitividade. 

4. Mudar modelos sustentáveis. 

5. Desenvolver ambientes de políticas de apoio.  

De modo a estabelecer regras de uso e reutilização para meios digitais do ponto de 

vista legal, foi criada, nos Estados Unidos da América, a Creative Commons 

(https://creativecommons.org/), que tem como um dos objectivos potenciar a partilha de 

recursos de forma legal na Internet (OECD, 2007). 

No contexto da pandemia COVID-19, quase 90% dos alunos de 185 países foram 

forçados a ficar em casa. Os RAE têm neste cenário de crise uma função importantíssima, 

porque não só servem de suplemento nas aulas síncronas, mas também são uma forma de 

permitir o acesso à educação por parte daqueles que não têm forma de aceder ao EaD. A 

UNESCO juntou-se à iniciativa OER4COVID (https://oer4covid.oeru.org/), uma iniciativa da 

Commonwealth of Learning (COL), da International Council for Open and Distance 

Education (ICDE) e da OER Chair in New Zealand, que surgiu com o propósito de conferir 

apoio no processo de transição para o online, utilizando REA no período pandémico.  

Uma outra categoria dos recursos, para além dos abertos, são os de proprietário, ou 

seja, aqueles que seguem uma lógica comercial. Exemplo disso são as editoras e criadores 

de conteúdo que têm como público-alvo os encarregados de educação, professores e 

Agrupamentos de Escola. Há, por norma, uma comercialização via CDROM/DVD ou até 

mesmo através de plataformas que requerem registo de utilizador (F. Campos, 2012) e que 

seguem uma lógica de comercialização de produto (neste caso de ordem curricular), 

havendo subjacente uma aquisição de licenciamentos, com acesso via Internet, associado 

sempre ao registo de utilizador professor, aluno, escola.  

Do ponto de vista conceptual, o termo REA é vago e abrangente, englobando um 

conjunto de áreas de especialização na área das tecnologias e recursos digitais, como seja 

https://creativecommons.org/
https://oer4covid.oeru.org/
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ao nível das ferramentas, conteúdos e implementação de recursos (Figura 35), tais como 

licenciamentos abertos (open licences) (OECD, 2007). 

Figura 35  

Recursos Educativos Digitais Abertos: Ferramentas, Conteúdos e Recursos de Implementação (F. Campos, 

2012, p. 16) 

  

3.2.1. Ferramentas de autor. 

Uma ferramenta de autor é  um recurso para que o utilizador comum, ou outros não 

programadores, e que cria recursos didácticos electrónicos, possa integrar diferentes 

componentes de media, no sentido de obter conteúdos pedagógicos digitais interactivos 

(Rosenberg, 2001), com rapidez e onde quer que esteja. Leffa (2006) acrescentou que uma 

ferramenta de autor (authoring tools) é “um programa de computador usado para a 

produção de arquivos digitais, geralmente incluindo texto escrito, imagem, som e vídeo” (p. 

190). Com este tipo de ferramenta ou recurso, o formador ou autor do conteúdo a ser 

desenvolvido pode, sem ter de recorrer a uma equipa de produção, desenvolver os seus 
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próprios conteúdos, o seu próprio curso, a sua própria metodologia de ensino a distância (P. 

Silva, 2005). 

Existem as ferramentas de autor baseadas na nuvem (em inglês, cloud-based 

authoring tools), as quais existem totalmente online, ou seja, são ferramentas que os 

criadores de eLearning podem aceder “pela Internet através de um sistema hospedado 

seguro. Os principais benefícios dessas ferramentas é que eles não exigem configurações 

de TI [informática], configurações especiais ou licenças. Muitos desenvolvedores de 

eLearning recorrem a estas ferramentas porque permitem a colaboração com colegas e 

podem ser acessados em qualquer lugar” (Arshavskly, 2019, “Cloud-based tools”, para. 1). 

Para Simpson (2016), as ferramentas de autor baseadas na nuvem reúnem diversas 

vantagens em comparação às tradicionais (traditional desktop authors), porque: 

− não é necessário instalar; 

− não há necessidade de efectuar updates; 

− o problema do armazenamento não se coloca; 

− são mais fáceis de utilizar (ease-of-use), ou seja, mais intuitivas; 

− promovem o trabalho colaborativo entre autores, ou seja, permitem que 

diversos autores possam trabalhar num mesmo conteúdo em simultâneo; e 

− são flexíveis, particularmente ao nível da publicação visto que há uma maior 

rapidez e é possível efectuar alterações após publicação do conteúdo. 

A utilização de ferramentas no contexto educativo traz implicações uma vez que 

“they can set high standards and require high-quality work, monitor performance at any time, 

and require that students keep online portfolios when excellence rather than completion is 

the standard” (Solomon & Schrum, 2007, p. 49). Assim, para que o professor seja levado a 

utilizar ferramentas, deve, segundo Forsell (2016), acreditar que a tecnologia pode ajudar 

no sentido de alcançar eficazmente resultados mais avançados do que aqueles que até ao 

momento se alcançaram; não causará distúrbios em relação a outras metas que crê ser 

mais importantes; e deve acreditar, por fim, que terá habilidade e recursos suficientes para 
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utilizar a tecnologia. Por isso, uma ferramenta deve ser útil e fácil de usar (Venkatesh & 

Davis, 2000). 

A parafernália de ferramentas digitais que temos ao nosso dispor, as quais 

catapultam quase de forma descontrolada, podem ser utilizadas seja através do computador 

seja através dos dispositivos móveis, contribuindo fortemente para o ensino-aprendizagem. 

As tecnologias que dispomos não retiraram a importância da experiência em sala de aula 

nem do desempenho do professor. Instigam antes a discussão em sala de aula, se o 

professor souber tirar proveito das ferramentas (Bates, 2015).          

A Web 2.0 propiciou um espaço para criar e partilhar recursos (conteúdos e 

tecnologia), tendo a licença aberta, por seu turno, ampliado a forma como se faz uso da 

Web 2.0, possibilitando maior disseminação e reutilização desses mesmos recursos 

(Goulão, 2016). Um recurso educativo é aquele que contempla vários tipos de 

aprendizagem, desde a formal à não formal; módulos componentes de cursos; objectos; 

ferramentas e comunidades de aprendizagem online; recursos de apoio ao professor; e 

recursos que asseguram a qualidade educativa e das suas políticas (Goulão, 2016). 

Acreditamos que as ferramentas Web 2.0 e a tecnologia que vigoram são um excelente 

recurso para o ensino-aprendizagem do PLNM (PLE/PLS/PLH)36, uma vez que poderão, por 

um lado, dar resposta à diversidade e especificidade do contexto (social, cultural, 

pedagógico) em que a língua é ensinada e aprendida; aos problemas relacionados com o 

material didáctico, seja ao nível da inexistência, escassez ou até desactualização; e porque 

são passíveis de se ajustarem às abordagens de língua adoptadas. Seja na sala de aula, 

em modalidade híbrida, totalmente a distância e/ou através dos dispositivos móveis, os 

professores têm não só a possibilidade de criar actividades, implementado estratégias 

diversificadas, em função dos modelos pedagógicos que adoptam, como também têm a 

possibilidade de criar recursos para os alunos, os quais se conceberam, aprioristicamente, 

em função dos contextos e das necessidades dos aprendentes, e até mesmo para partilhar 

 
36 Português Língua Não Materna (Português Língua Estrangeira / Português Língua Segunda / 
Português Língua de Herança) 
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com outros professores, promovendo-se o trabalho colaborativo; a (re)utilização de 

recursos; e a partilha de boas práticas, ou porque não mesmo das prácticas presentadas 

(Bernal & Rodríguez, 2007), partilha essa que pode ser concretizada tanto num registo 

formal (formação) como num registo colaborativo, e por isso mais informal, como é o caso 

das redes sociais. As ferramentas Web 2.0 são, então, uma “porta aberta” para a criação, 

optimização e (re)utilização de recursos educativos digitais, um veículo para se criar mais e 

melhores recursos didácticos para o ensino-aprendizagem do PLNM (PLE/PLS/PLH), numa 

óptica de partilha, de colaboração e de reutilização.  

Este capítulo finda com a disponibilização de apenas algumas ferramentas Web 2.0  

com as quais se podem criar, (re)utilizar e/ou partilhar recursos educativos, que em muito 

poderão contribuir para o ensino-aprendizagem do PLNM (PLE/PLS/PLH); assim como 

sítios onde se disponibilizam variadíssimos recursos e ferramentas, passíveis de serem 

utilizadas em outras áreas científicas, assim como apoio a professores e escolas para o 

EaD cuja transição do presencial para o online se deveu ao COVID-19 (Tabela 18). 

Tabela 18 

Exemplos de ferramentas Web 2.0  que podem ser utilizadas no ensino do PLNM (PLS/PLH/PLH) 

Ferramentas Web 2.0  

Som 

Podcasts 

− Estudos efectuados – Nobre & Cardoso, 2015; 
Moura & Carvalho, 2006; A. Carvalho & Aguiar, 2009; 
A. Carvalho et al., 2011; Chinerry, 2006; Bottentuit & 
Coutinho, 2007; Moura, 2010; P. Ferreira, 2013. 

− Formatos: áudio, vídeo (vodcast); screencast 
(captação de ecrã, ao qual se associa locução); 
enhanced podcast (combinação de imagem com 
locução). 

Voki 
− Falar através dos avatares. 

− Sítio: http://www.voki.com/ 

Blaving 
− Rede social que permite aos utilizadores enviar e 

receber gravações áudio. 

− Sítio: http://www.blaving.com/ 

SonicVisualizer 

− Software gratuito que permite analisar a totalidade ou 
trechos de música áudio. Relacionado com o 
SonicVisualizer surge o Audacity 
(https://www.audacityteam.org/) que, em parte também 
permite efectuar o mesmo. 

− Sítio: https://www.sonicvisualiser.org/ 

Quiz Kahoot 
− Plataforma gratuita, com uma forte componente lúdica, 

que permite construir e aplicar questionários e colocar 
questões para iniciar um debate. 

http://www.blaving.com/
https://www.audacityteam.org/
https://www.sonicvisualiser.org/
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− Sítio: https://kahoot.com/ 

Mind Maps 

Xmind − Sítio: http://www.xmind.net   

Bubbl.us − Sítio: https://bubbl.us/, Web-based mind map creator 

Popplet 

−  Ferramenta online gratuita que permite criar mapas 
conceptuais, esquemas hierárquicos, esquemas de 
símbolos, diagramas e outras representações visuais. 

− Sítio: https://popplet.com/ 

Vídeo & 
Apresentações 

Active Presenter 

− Similiar ao Camtasia, este software de screencasting e 
eLearning para Microsoft Windows e Mac OS X, que é 
gratuito, pode ser usado para criar demonstrações de 
software, simulações de software e questionários. 

Knovio − Sítio: https://www.knovio.com 

Scoop.it 

− Pesquisa e publicação de conteúdos 

− Sítio: https://www.scoop.it/ 

Blendspace 

− Criação e partilha de lições digitais 

− Sítio: https://www.tes.com/lessons 

Slideshare 
− Sítio: https://www.slideshare.net/ 

Moovly 

− Plataforma que permite fazer vídeos (whiteboard, 
YouTube, publicidade, etc.) com animações 
extremamente atractivas. 

− Sítio: https://www.moovly.com/ 

Animoto 

− Permite utilizar fotografias, pequenos vídeos e até 
mesmo áudios, a fim de criar vídeos que poderão ser 
facilmente partilhados.   

− Sítio: www.animoto.com  

Sway 
− Aplicativo digital da Microsoft que possibilita a criação 

de apresentações, newsletters e comunicações 

− Sítio: https://sway.office.com/ 

Miro 

− Plataforma whiteboarding que promove o trabalho 
colaborativo entre equipas, oferendo planos pagos e 
um gratuito. 

− Sítio: https://miro.com/ 

VirtualDub 
− É uma ferramenta que serve, também, para recolha e 

processamento de vídeo. 

Web Whiteboard 

− Plataforma whiteboarding, gratuita, que promove, 
também, o trabalho colaborativo. 

− Sítio: https://www.Webwhiteboard.com/ 

Prezi 
− Uma ferramenta de apresentação online 

− Sítio: https://prezi.com 

Powtoon 
− Para apresentações animadas 

− Sítio: http://www.powtoon.com/, 

Photoshow − http://www.photoshow.com/home/start 

Brainshark − http://www.brainshark.com, create video presentation 

Camtasia 

− http://camtasia-studio.uptodown.com/ (trial version for 
a month); tutorial “How To Use Camtasia And 
Windows Movie Maker”: 
https://www.youtube.com/watch?v=uWu_Zxxv49Q 

Blender 
− Aplicação gratuita e de código aberto de animação 2D 

e 3D e edição vídeo 

− https://www.blender.org/ 

Actividades 
Interactivas 

Wordwall 
− Ferramenta que permite a criação de actividades 

interativas com conteúdos curriculares. 

− https://wordwall.net/ 

e-books 
Bookd Creator 

− Ferramenta online gratuita para produção e partilha de 
livros, muito simples e amigável, permite introdução de 

https://kahoot.com/
https://popplet.com/
https://www.knovio.com/
https://www.moovly.com/
http://www.animoto.com/
https://sway.office.com/
https://miro.com/
https://www.webwhiteboard.com/
https://wordwall.net/
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imagem, formas e vídeo, gravação de voz e anotação. 

− https://bookcreator.com/) 

Comics 

Bitstrips − https://www.bitstrips.com/ 

Bitmoji − http://www.bitmoji.com/ 

Pixton − http://www.pixton.com/ 

Chogger − http://chogger.com/ 

MakeBeliefsCOmix − http://www.makebeliefscomix.com/Comix/ 

Canva 

− Ferramenta gratuita e online, de criação de conteúdos 
gráficos assemelhando-se ao Photoshop. Possibilita a 
criação de e-books, infográficos, entre outros.  

− Sítio: https://www.canva.com/ 

Edição de 
imagem 

Tuxpi − www.tuxpi.com 

Speechable − http://www.speechable.com 

Imagechef − http://www.imagechef.com 

Gimp 
− Editor de imagem open source, muito versátil e uma 

alternativa ao Adobe Photoshop  

− https://www.gimp.org/ 

Flashcards StudyBlue 

− Plataforma de estudo online que possibilita criar 
flashcards e e efectuar notas, sendo possível incluir 
áudio, vídeo e imagem. 

− Sítio: https://www.studyblue.com/ 

Promoção do 
trabalho 

colaborativo 
Miro − Sítio: https://miro.com/ 

Sítios online para obtenção de mais competências digitais, recursos e ferramentas 

Language Teaching and Technology 
at Yale 

− Para partilhar e discutir ferramentas e recursos para o 
ensino-aprendizagem das línguas. 

− Sítio:  https://cls.yale.edu/faculty/resources/online-
teaching-tools-and-resources  

Educational Technology and Mobile 
Learning 

− Blog que contém vários recursos de tecnologia 
educacional. 

− Sítio: https://www.educatorstechnology.com/ 

Google for Education 

− A Google for Education oferece variadíssimos 
produtos, entre eles a Google Classroom, Google 
Cloud Platform, Chromebooks, entre outros; recursos 
para professores, nomeadamente da área das 
Línguas, Artes e Cultura; e oferece, também, apoio 
aos professores. 

− Sítio: https://edu.google.com/?modal_active=none 

Microsoft Educator Center 

− A Microsoft Educator Center permite explorar cursos, 
explorar recursos e planos de lições, explorar 
percursos de de aprendizagem, adquirir competências 
para ensinar a distância, entre outras valências. 

− Sítio: https://education.microsoft.com/pt-pt 

Apple for Educators 

− Para utilizadores da Apple, há uma parafernália de 
recursos para professores, entre outros.  

− Sítio: https://www.apple.com/pt/education/k12/teacher-
resources/ 

INCODE2030 

− O programa INCoDe.2030 está enquadrado no 
contexto internacional e visa melhorar o 
posicionamento e a competitividade de Portugal, de 
modo a garantir um lugar de destaque em 
competências digitais no período 2017-2030, 
nomeadamente ao nível da educação 
(https://www.incode2030.gov.pt/atividades/educacao). 

− Sítio: https://www.incode2030.gov.pt/  

Apoio às Escolas − Portal criado pela Direcção-Geral de Educaçáo (DGE), 

https://bookcreator.com/
https://www.canva.com/
https://www.gimp.org/
https://www.studyblue.com/
https://cls.yale.edu/faculty/resources/online-teaching-tools-and-resources
https://cls.yale.edu/faculty/resources/online-teaching-tools-and-resources
https://www.educatorstechnology.com/
https://edu.google.com/?modal_active=none
https://education.microsoft.com/pt-pt
https://www.apple.com/pt/education/k12/teacher-resources/
https://www.apple.com/pt/education/k12/teacher-resources/
https://www.incode2030.gov.pt/


| Analysis del Desarollo de Contenidos Digitales para la Cualificación del Profesorado de Portugués Lengua no Materna | 

199 

em colaboração com a Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), na 
sequência da suspensão das aulas, devido ao COVID-
19. Este portal reúne um conjunto de recursos para 
apoiar as escolas na utilização de metodologias de 
ensino a distância que lhes permitem dar continuidade 
aos processos de ensino-aprendizagem. 

− https://apoioescolas.dge.mec.pt/Ferramentas 

Documento Supporting the 
continuation of teaching and learning 

during the COVID-19 Pandemic 
(Reimers et al., 2020) 

 

− Neste documento disponibilizam-se diversas 
ferramentas e recursos  

− www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-
of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-
pandemic.pdf  

Distance Learning Solutions 

(UNESCO, 2020b) 

− O sítio da UNESCO, na sequência do COVID-19, 
disponibilizou uma panóplia de aplicações, plataformas 
e recursos a fim de apoiar pais, professores e escolas 
no processo de EaD. 

− https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/soluti
ons 

Tools4edu 

− Plataforma de apoio à Comunidade Educativa 
(Professores, Alunos e Pais/EE) que pretende facilitar 
a compreensão e utilização de ferramentas digitais no 
processo de ensino. 

− https://www.tools4edu.com/#/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/Ferramentas
http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf
http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf
http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://www.tools4edu.com/#/
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I. Estudo Empírico 
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O Estudo Empírico organiza-se em três partes: (a) as premissas do estudo, onde são 

apresentados o problema, os objectivos, as hipóteses, o desenho da investigação e as 

variáveis deste estudo; (b) o estudo quantitativo, onde é feita uma resenha das etapas 

decorridas, bem como dos resultados; e (c) o estudo qualitativo, onde igualmente se faz 

uma descrição minuciosa dos procedimentos adoptados, assim como dos dados 

obtidos.  
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Figura 36  
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1. Premissas do Estudo 

A investigação é algo que se procura (Quivy & Campenhoudt, 2005), uma procura 

incessante, um esforço em adquirir conhecimentos sobre determinados aspectos da 

realidade, na busca de soluções para os problemas existentes (M. Santos, 1999, 2002). O 

problema é o ponto de partida de uma investigação, sendo a sua formulação a definição 

daquilo que se procura (Coutinho, 2014; A. Sousa, 2009; Tuckman, 2012).   

1.1. Problema 

A diáspora da Língua Portuguesa (LP) rompeu no século XV e é desde esse período 

que a nossa História presenciou relações com outros povos e culturas, colonizações, 

emigrações e imigrações, criando para a LP uma diversidade de situações de contacto e de 

contextos de aprendizagem de que têm resultado produtos linguísticos, os quais constituem, 

no seu todo, o PLNM37, um conceito abrangente, específico no contexto português, que 

contempla diferentes tipos de aquisição, de aprendizagem e domínio de língua (Branco, et 

al., s.d.; Mateus, 2008; Flores, 2013). 

A emigração portuguesa das décadas de 60 e 70 do século XX contribuiu para que, 

de geração em geração, se desse uma osmose da língua, embora o perfeito domínio se 

fosse diluindo e degradando com o passar do tempo. Como consequência, por volta de 

1973 passa a existir formalmente um serviço destinado a promover o ensino do português 

aos filhos dos emigrantes portugueses, atribuído à Direcção Geral do Ensino Básico (Lei 

Orgânica de 1973) (A. Tavares, 2008). É neste contexto que os professores viriam a 

defrontar-se com alunos detentores de parcos conhecimentos da língua, a todos os níveis, 

para não falar das características individuais dos aprendentes (motivações que levam os 

alunos a aprender a língua; idade; interesses; e contexto onde ocorre o ensino da língua). 

 
37 Português Língua Não Materna  
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Assim, no sentido de ajudar o ensinante a adoptar um método que se coadune a tais 

características, surge o Quadro Europeu de Referência para o Ensino do Português no 

Estrangeiro (Grosso et al., 2011, p. 5). 

Dentro do território nacional surge um outro cenário. É o caso dos afluxos 

migratórios, os quais se dividem em dois grandes momentos: o primeiro, marcado pela 

chegada dos cidadãos oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, os 

PALOP, que apresentavam enormes deficiências no âmbito da língua; e o segundo, 

marcado pela entrada de cidadãos da antiga União Soviética, cujos conhecimentos da 

língua eram nulos. Como resultado, o Ministério da Educação (ME) reconheceu, embora 

apenas no decorrente século, que a LP deveria ser ensinada enquanto idioma não materno 

aos alunos estrangeiros que chegavam a Portugal, e que era peremptório recorrer a 

metodologias e a instrumentos próprios de didáctica das línguas estrangeiras. Por tudo isto, 

o ME promoveu a elaboração dos documentos Português Língua Não Materna no Currículo 

Nacional: Documento Orientador (Perdigão, 2005) e Orientações para o trabalho em 

Português Língua Não Materna (Leiria, 2008) .  

A par de todos estes fenómenos, Portugal tem vindo a despoletar um interesse  

crescente entre estrangeiros (A. Tavares, 2008), motivado por inúmeras razões (Grosso, 

1999). Mas o interesse da língua não se cinge apenas a um contexto endolíngue. O mesmo 

se passa no contexto exolíngue, como se comprova nos dados facultados no sítio oficial do 

Camões, I.P., ou seja, há uma oferta crecente de cursos superiores no estrangeiro, que 

incide no ensino da língua e da cultura portuguesas, para não falar, claro, nas escolas de 

línguas além fronteiras onde se ministram cursos de Português para Estrangeiros. Há um 

mercado cada vez mais consistente em que é importante, entre outras coisas, trabalhar e 

investir na formação de professores, na elaboração de materiais didácticos actuais e 

diversificados, na elaboração de programas de ensino-aprendizagem que sirvam de 

orientação aos professores (J.Carvalho, 2013). Apesar de ter como base o Quadro Europeu 

Comum de Referência para o Ensino das Línguas (QECR) (Europa, 2001), a didáctica do 

PLNM tem pela frente um longo caminho a percorrer. Nesta área de ensino-aprendizagem, 
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os professores confrontam-se frequentemente com falta de materiais didácticos adequados 

e diversificados, e sentem falta de formação ajustada à área, existindo, em muitos casos, 

uma significativa falta de preparação pedagógica e uma falta de certificação de qualidade 

nos materiais publicados (A. Tavares, 2008) (cf. Dias, 2008; Castro, 2015, 2017). Esta 

realidade, e como sugeriram Grosso (1993) e Leiria (2001, 2010), só poderá ser superada 

se se chegar à adequação de programas e à produção de materiais didácticos (adaptados a 

públicos diferentes), pois só haverá materiais em número e em qualidade, quando os 

agentes de ensino receberem formação adequada (A. Pinto, 2007).  

Leffa (2009) sugeriu que a abordagem ELBT muito contribui para a produção de 

materiais (cf. Tomlinson, 2012), na medida em que há uma preocupação maior com o 

mundo real e o uso de dados linguísticos autênticos, pois muitas vezes o que acontece é 

que os alunos têm dificuldade de transferir para o mundo real aquilo que aprendem em 

contexto sala de aula. Não vendo aplicabilidade prática, os aprendentes acham-se 

detentores de um conhecimento inútil, razão pela qual o uso de materiais autênticos pode 

ser uma maneira de facilitar essa transferência de aprendizagem. Segundo A. Silva e 

Marçalo (2015), a aprendizagem por tarefas pode beneficiar dos recursos online, ou dos 

recursos educativos digitais, na medida em que podem propiciar oportunidades únicas para 

a construção de um novo e rico conhecimento.  

O ELBT tem vindo a direccionar as atenções para a interacção entre tarefas e TIC 

(Chapelle, 2001; González-Lloret & Ortega, 2014; Lai & Li, 2011; A. Lopes & Ruiz-Cecilia, 

2017), mas, para o efeito, as tarefas requerem literacia informática (Hampel et al., 2005). A 

mediação tecnológica teve, no ensino de uma LE, um impacto na conceptualização das 

tarefas, que, se a sua combinação for devidamente motivada pela teoria ELBT, oferece 

múltiplas vantagens para a aprendizagem de uma LE. Mas, para isso, para que uma tarefa 

mediada pela tecnologia seja boa e eficaz, o design deve ser repensado, bem como o 

feedback (Nassaji & Kartacha, 2017; Schmidt, 2001; Ware & O'Dowd, 2008). Porém, 

implementar o ELBT é, para o professor, um processo gradual (Van den Branden, 2006), 
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que requer apoio e orientação constantes, sendo as formações com planos de educação e 

tarefas uma das formas de o conseguir.  

Quanto à mediação da tecnologia no ELBT, surgem desafios na medida em que se 

espera um professor multifacetado e que aplique novos desempenhos pedagógicos (Kern et 

al., 2004). Ensinar implica uma articulação de diferentes conhecimentos (Bernal & 

Rodríguez, 2009; Bolívar & Ruano, 2013; Darling-Hammond, 2006; Nakashima & Piconez, 

2016). O professor deve ser detentor de um saber plural, sendo que, no caso de um 

professor de LE, deve reunir, como sugeriu Bastos (2014) (cf. Fitzpatrick et al., 2003), 

competências de ordem científica, crítica, intercultural, linguístico-comunicativa, 

pedagógico-didáctica, pessoal e interpessoal, e digital (N. Rodrigues et al., 2018; K. Silva & 

Behar, 2019; Ferrari, 2012). Mas, para o efeito, os professores de língua necessitam de 

preparação ao nível da tecnologia, e de aplicar tais conhecimentos nos contextos de ensino 

ou em cenários que a eles se aproximem, considerando até os desafios decorrentes da 

pandemia COVID-19; porem em prática tarefas contextualizadas que simulem situações de 

ensino reais; de terem apoio ao nível da formação, e até mesmo institucional; e de terem, 

também, oportunidades de práticas (hands-on) colaborativas e reflectivas (Aşık & Gonen, 

2019) 

As TIC actualmente aplicadas ao ensino são diferentes dos computadores de 

inspiração behaviorista que prevaleceram durante muito tempo. Incluem, hoje, para além 

dos computadores e da Internet, um conjunto cada vez mais vasto de tecnologias de 

pequena escala (Ramos et al., 2011) (e.g., portáteis, tablets, notebooks, smartphones,  

dispositivos de reconhecimento e activação de voz, TV móvel, etc.). As suas 

potencialidades radicam no impacto que podem ter na aquisição de conhecimento, dentro e 

fora da sala de aula, ao possibilitar que vários alunos colaborem e interajam a distância 

numa mesma tarefa; podendo construir uma força potencial de mudança na forma de 

ensinar e de construir conhecimento. Mas, para que tal se verifique, a tónica recai, mais 

uma vez, na instrução de professores para ensinar com recurso às tecnologias, ou seja, no 

desenvolvimento de competências digitais. Deste modo, a formação deve distanciar-se de 
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um registo técnico (Xambre & Morais, 2014; Moreno, 2014) – o carácter deficitário das 

formações verifica-se inclusivamente nos materiais disponíveis online, como se lê no 

Relatório Improving the effectiveness of language learning: CLIL and Computer Language 

Assisted Language Learning (European Comission, 2014), elaborado pela Comissão 

Europeia - e considerar, ao invés, a sua potencialidade para fins pedagógicos.  

Foi com base neste pressuposto que se delinearam as duas questões, 

complementárias, que alavancaram o nosso estudo. Em primeiro lugar: 

Que formação recebem os professores de PLNM (PLE/PLS/PLH) para o uso de recursos 
educativos digitais?  

O uso da tecnologia em contexto educativo acarreta consigo variadíssimos aspectos 

positivos, sendo no caso do ensino das línguas estrangeiras a possibilidade de conferirem 

situações do mundo real, transformando-as em tarefas pedagógicas (Castro, 2017; Ellis, 

2003, 2009; Long, 1985). O desenvolvimento de tais tarefas deve tirar máximo proveito das 

tecnologias seleccionadas de modo a conseguirem fazer aquilo que numa aula 

convencional não se conseguiria concretizar. As experiências tecnológicas, umas mais 

familiares do que outras, conduzem a novas actividades holísticas e a novas necessidades 

de aprendizagem (Jenkins et al., 2009), por isso: 

Em que medida é que esta formação aborda o Ensino de Línguas Baseado em Tarefas? 

1.2. Objectivos  

A fim de dar resposta às questões que se colocaram, foram elaborados os seguintes 

objectivos gerais: 

1. Inventariar as variáveis que determinam a frequência de formações 

contínuas dirigidas ao ensino-aprendizagem do PLNM (PLE/PLS/PLH). 
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2. Identificar as variáveis que condicionam, por um lado, e promovem, por 

outro, o uso da tecnologia na prática pedagógica do ensino-aprendizagem do 

PLNM (PLE/PLS/PLH). 

3. Averiguar se os professores de PLNM (PLE/PLS/PLH) adoptam a abordagem 

ELBT. 

4. Averiguar se a abordagem de ELBT é mediada pela tecnologia. 

 

 Consequentemente, os objectivos específicos delineados foram:  

1. Analisar se a frequência de formações contínuas decorre da necessidade 

de: 

1.1. Criar materais pedagógicos; 

1.2. Utilizar as TIC na prática pedagógica. 

2. Analisar se o uso condicionado de recursos educativos digitais se deve 

à/ao: 

2.1. Formação; 

2.2. Idade do professor; 

2.3. Experiência do professor; 

2.4. Tempo. 

3. Analisar se o maior uso dos recursos educativos digitais se deve à/às: 

3.1. Escassez de materiais; 

3.2. Necessidades comunicativas do aprendente. 

4. Analisar se a tecnologia conduz à/ao: 

4.1. Implementação de diferentes métodos de ensino; 

4.2. Diversificação de estratégias de ensino; 

4.3. Desenvolvimento de tarefas holísticas. 
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1.3. Hipóteses 

Definido o problema e formulados os objectivos do estudo estabeleceram-se as 

hipóteses, ou seja, as “preposições conjecturais possíveis, lógicas e dedutivas, do que se 

pode esperar como resposta ao problema” (A. Sousa, 2009, p. 50) (cf. Lakatos & Marconi, 

1995; Quivy & Campenhoudt, 2005; Tuckman, 2012): 

H1. Quanto menores forem as competências para a criação de materiais didácticos 

para o ensino-aprendizagem do PLNM (PLE/PLS/PLH), a frequência de 

formações contínuas aumenta. 

H2. A preparação de professores para o uso das TIC em contexto educativo aumenta 

a frequência de formações contínuas dirigidas ao ensino-aprendizagem do PLNM 

(PLE/PLS/PLH). 

H3. O uso de recursos educativos digitais aumenta em função das formações 

contínuas frequentadas. 

H4. O uso de recursos educativos digitais diminui em função da idade, dos anos de 

serviço e do tempo do professor. 

 H4.1. O uso de recursos educativos digitais diminui em função da idade do 

professor. 

 H4.2. O uso de recursos educativos digitais diminui em função da experiência do 

professor. 

 H4.3. O uso de recursos educativos digitais diminui em função do tempo. 

H5. A utilização de ferramentas digitais aumenta quanto maior for a escassez de 

materiais pedagógicos. 

 H5.1. A utilização da ferramenta digital Prezi aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

 H5.2. A utilização da ferramenta digital PowerPoint aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 
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 H5.3. A utilização da ferramenta digital Google Drive aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

 H5.4. A utilização da ferramenta digital Dropbox aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

 H5.5. A utilização da ferramenta digital Audacity aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

 H5.6. A utilização da ferramenta digital YouTube aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

 H5.7. A utilização da ferramenta digital Vimeo aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

 H5.8. A utilização da ferramenta digital Skype aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

 H5.9. A utilização da ferramenta digital Facebook aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

 H5.10. A utilização da ferramenta digital Gmail aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

H6. Quanto maiores são as necessidades comunicativas dos aprendentes, mais o 

professor recorre aos recursos educativos digitais. 

H7. O uso de recursos educativos digitais contribuiu para a implementação de 

diferentes métodos de língua na prática pedagógica. 

H8. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior 

utilização de diferentes ferramentas digitais. 

 H8.1. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior 

utilização da ferramenta digital Prezi. 

 H8.2. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior 

utilização da ferramenta digital PowerPoint. 

 H8.3. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior 

utilização da ferramenta digital Google Drive. 
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 H8.4. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior 

utilização da ferramenta digital Dropbox. 

 H8.5. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior 

utilização da ferramenta digital Audacity. 

 H8.6. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior 

utilização da ferramenta digital YouTube. 

 H8.7. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior 

utilização da ferramenta digital Vimeo. 

 H8.8. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior 

utilização da ferramenta digital Skype. 

 H8.9. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior 

utilização da ferramenta digital Facebook. 

 H8.10. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma 

maior utilização da ferramenta digital Gmail. 

H9. O professor adopta uma atitude mais holística em função do uso de recursos 

educativos digitais. 

1.3.1. Justificação das Hipóteses. 

Neste ponto apresenta-se o fundamento atribuído a cada uma das nove hipóteses 

que sustentam esta investigação. Primeiramente, discrimina-se a hipótese e, imediatamente 

a seguir, a respectiva justificação. 

H1. Quanto menores forem as competências para a criação de materiais didácticos para 
o ensino-aprendizagem do PLNM (PLE/PLS/PLH), a frequência de formações 
contínuas aumenta. 

Num estudo efectuado por Madeira et al. (2014), desenvolvido pela Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em articulação com a 
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Direcção Geral de Educação (DGE), que visou  avaliar o impacto do ensino do PLS no 

ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e no ensino secundário português, constatou-se que a 

grande maioria dos coordenadores e dos professores que leccionavam a língua portuguesa 

a alunos não nativos nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico  e Secundário não possuiam 

formação específica no ensino do PLNM, apesar de mais de metade ter afirmado possuir 

experiência nesta área. No caso dos professores do 1.º ciclo, apenas 4% era detentora de 

formação específica nesta área, contra 64% que apenas reunia experiência de ensino de 

PLNM. Se por um lado o ensino do PLS, que é ensinada a aprendentes estrangeiros que 

estão inseridos no sistema educativo português, é assegurado por uma minoria de docentes 

que tem formação, uma outra percentagem, que é bastante significativa, reúne apenas 

experiência. Porém, a experiência sem formação não basta (Leiria, 2010), e o ensino do 

PLNM quer-se apetrechado de professores cuja formação assente num único princípio 

fundamental: uma formação abrangente dos professores para melhor darem resposta à 

diversidade de necessidades específicas dos aprendentes (P. Pinto, 2013). 

Quanto ao ensino do PLE, subsiste a ideia generalizada de que qualquer um está 

vocacionado para ensinar a sua própria língua, sendo que este amadorismo e leque de 

boas intenções que norteiam gerações sucessivas de leitores, são cada vez mais 

incompatíveis com as exigências do ensino moderno (Esteves & Cintra, 1998). Esta ideia de 

que qualquer um está capacitado para ensinar a sua própria língua parece estar na base de 

múltiplos problemas que daí advêm, sendo um deles a ausência ou o ténue estatuto que os 

professores de PLE têm; daí que se invista pouco ou rudimentarmente na formação 

específica de tais ensinantes (Grosso, 1993; Leiria, 2010). Para engrandecer o cenário de 

desigualdades em relação ao reconhecimento desta actividade profissional, o professor de 

PLE pertence a um grupo minoritário, mutante, de carácter provisório. A título de exemplo, 

considere-se o caso dos professores cuja passagem como leitores por Universidades 

estrangeiras é para uns um espisódio para resolver uma situação de desemprego, para 

outros uma estratégia de “fuga para a frente. Muitos dos que regressam voltam, na melhor 

das hipóteses, a ocupar o lugar que deixaram aquando da partida” (Leiria, 2010, p. 55). Por 
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tudo isto, Esteves e Cintra (1998, p. 6) advertiram para a necessidade de, em relação aos 

leitores: redefinir a rede de leitorados, assim como o perfil, funções, direitos e deveres dos 

leitores de Português através de um estatuto; revalorizar a função de leitor e dar-lhe 

condições materiais para viver com dignidade; formentar a coordenação de todos os 

leitores, por zonas geográficas ou áreas linguísticas, assim como de todos os intervenientes 

no ensino e divulgação da língua portuguesa; criar uma rede de leitorados onde possam ser 

contemplados cursos de Comércio, Turismo, Tradução, Interpretação, Relações 

Internacionais, Gestão, Engenharia, Institutos de Formação de Professores, etc.; apostar na 

formação científica e pedagógica dos leitores, nomeadamente no que diz respeito às outras 

vertentes do Português não europeu que são um factor de atracção para imensos alunos 

(cf. Mateus, 2008). O leitor “tem de ser um bom e exigente professor, mas também um 

universitário, um profissional da indústria cultura e, de certa forma, um diplomata” (Esteves 

& Cintra, 1998, p. 2), pois dentro ou fora do espaço universitário transmite uma imagem do 

seu país.  

A formação do professor de PLE, mas também de PLS e PLH, deve ter uma base 

sólida, deve ser multidisciplinar onde se intersectam saberes da linguística, da didáctica, da 

pedagogia, da sociologia, entre outras (Grosso, 1993). Deve haver uma formação e 

actualização científica, pedagógico-didáctica e tecnológica (J. Carvalho, 2013). Porém,  os 

professores de PLNM sentem falta de acções de formação adequadas a esta área, 

existindo em muitos casos uma significativa falta de preparação pedagógica de muitos 

ensinantes; e confrontam-se com uma grande falta de material didáctico adequado, 

diversificado e certificado (A. Tavares, 2008), apesar dos imenso trabalho que se tem feito 

nesse sentido (Castro, 2015, 2017). Madeira et al. (2014) acrescentaram que os 

professores sentem ainda uma acentuada falta de colaboração entre os professores.  

Quanto aos materiais, professores experientes e com formação adequada são 

capazes de fazer uma observação crítica dos materiais disponíveis; além disso, produzem 

materiais próprios e são, por conseguinte, muito menos dependentes dos pré-fabricados 

que raramente se adequam a um determinado contexto de ensino. A formação, como 
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sustentou Leiria (2001), deve contemplar uma observação crítica dos materiais disponíveis, 

o que “corresponde, pelo menos, a introduzi-los a procedimentos próximos dos da 

investigação, a nível metodológico” (pp. 348-349) (cf. Castro, 2015; Tomlinson, 2012)  

H2. A preparação de professores para o uso das TIC em contexto educativo aumenta a 
frequência de formações contínuas dirigidas ao ensino-aprendizagem de PLNM. 

 
H3. O uso de recursos educativos digitais aumenta em função das formações contínuas 

frequentadas.  

Segundo Leffa (2001) (cf. Dias, 2008), a produção de materiais didácticos traduz-se 

num processo sistemático e de complexidade variada, a qual deve passar por uma análise 

das necessidades – como as necessidades comunicativas (Grosso, s.d.) - e do nível de 

conhecimentos do seu utilizador, preenchendo possíveis lacunas; pelo próprio 

desenvolvimento que se inicia com o delineamento dos objectivos, partindo-se para a 

selecção de conteúdos (sendo nesta fase que se vai seleccionar a abordagem a seguir), 

para a delimitação de actividades, de teor prático, mas que se fundamente na teoria; e para 

a demarcação de recursos, ou seja, o suporte sobre o qual a língua vai ser apresentada. O 

suporte mais comum tem sido o papel (e.g., livros, jornais, revistas, banda desenhada, etc.). 

Hoje em dia existem os materiais digitais sendo que a diferença entre estes e os materiais 

em papel reside na forma como o conteúdo e a metodologia são comunicados, sendo que o 

que realmente importa é o impacto de determinados materiais nos aprendentes e na 

qualidade da sua aprendizagem (Masuhara & Tomlinson, 2018). Os materiais digitais são 

definidos como materiais que são disponibilizados digitalmente. Em teoria, e essa é a 

grande vantagem (Derewianka, 2003; Motteram, 2011; Reinders & White, 2010), os 

materiais digitais podem ser usados em qualquer lado, a qualquer momento, com todas as 

suas multifuncionalidades e interconectividades.Vivemos numa era que possibilita que 

pessoas e dispositivos possam estar conectados a qualquer momento, em qualquer lado, a 

qualquer dispositivo e a qualquer pessoa, usando, idealmente, qualquer rede e qualquer 

serviço (Perera et al., 2014) (cf Goh & Abdul-Wahab, 2020; Moura, 2019).  
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Os materiais  digitais podem ser materiais de ensino de língua estrangeira, e por 

isso CALL, disponíveis em “websites, computer software, courseware and online courses), 

web sources of language experience (e.g., Google, YouTube, Facebook) and ICT 

applications which can be made use of both to deliver materials and to facilitate interaction 

(e.g., mobile phones)” (Tomlinson, 2012, p. 166). Mas, quanto ao modo de entrega, em que 

software e aplicações (e.g., apps) mudam rapidamente (e.g., Web 2.0 para Web 3.0, e Web 

3.0 para Web 4.0; smartphones; tablets; smart watches; phablets, ou seja, telefones com 

um ecrã maior, híbrido do telefone e do tablet), importa ter bem presente o benefício que 

conferirá à qualidade de aprendizagem. 

Retomado a questão do desenvolvimento no processo de produção de materiais 

referido por Leffa (2009) (cf. Tomlinson, 2012), há que ter presente a ordem das 

actividades. Estas devem contemplar graus de dificuldade e necessidade. Quanto à 

motivação, deve ser mantida durante e após a actividade de ensino, sendo esta uma das 

principais preocupações na produção de materiais. Decorrida a fase de desenvolvimento, 

dá-se a implementação, a qual deve considerar os sujeitos que os vão valorizar (uso 

próprio; uso por outro professor; uso autónomo do aluno). Finalmente, surge o pocesso de 

avaliação, que pode ser feito formal ou informalmente. A avaliação formal consiste numa 

consultoria efectuada por um especialista; em questionários e entrevistas efectuadas a 

alunos; um numa escala maior, como é o caso da publicação, por pilotagem. Na avaliação 

informal, o professor vai redefinindo os materiais que possui, utilizando-os com diferentes 

grupos. No caso do desenvolvimento de materiais digitais destinados à aprendizagem de 

línguas (Masuhara, Mishan, & Tomlinson, 2017; Mishan & Timmis, 2015), Masuhara e 

Tomlinson (2018) destacaram o trabalho desenvolvido por Reinders e Pegrum (2016), um 

modelo composto por cinco categorias (pp. 223-224), que tem como finalidade avaliar 

recursos Mobile Assisted Language Learning (MALL). Segundo os autores Mashuara e 

Tomlinson, este modelo poderia ser adaptado no processo de avaliação de qualquer tipo de 

material digital. 
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Quanto ao enquadramento pedagógico das tecnologias, é fundamental que não 

sejam um reforço das práticas tradicionais, mas antes uma renovação do ensino (Xambre & 

Morais, 2014). Assim, segundo M. Campos e Silveira (2010), é essencial que o professor 

trabalhe de forma contextualizada, incite a expressão das ideias, desafie a curiosidade, 

apoie o desenvolvimento da autonomia do aluno e do seu protagonismo, elabore dinâmicas 

diferenciadas para permitir a participação activa de todos e, principalmente, não temer 

práticas inovadoras. Deste modo, tem a formação contínua de professores um papel 

fundamental para que se consigam atingir tais mudanças, devendo preparar os professores 

para os desafios que se colocam à Educação do século XXI (Felizardo & Costa, 2016; 

Oliveira et al., 2014). As formações devem portanto preparar os professores para que 

consigam tirar proveito das TIC de forma construtiva, promovendo a utilização das 

ferramentas que têm à sua disposição para o desenvolvimento de recursos para uso 

pedagógico (Moreno, 2014) (cf. Xambre & Morais, 2014). 

Segundo o relatório solicitado pela União Europeia, O impacto das Tecnologias de 

Informação e Comunicação no Ensino das Línguas Estrangeias e no Papel do Professores 

de Língua (A. Silva & Marçalo, 2015), o uso das TIC é tradicionalmente reservado para a 

área das tecnologias, razão pela qual as autoras crêem que a falta generalizada de 

formação adequada aos professores de línguas nas áreas das TIC fortalece esta tendência. 

Consultadas, no sítio oficial da Direção Geral do Ensino Superior [DGES]38, as ofertas 

educativas das instituições superiores ali referidas, em Portugal e nas ilhas, dos cursos do 

1.º Ciclo do Ensino Superior (Licenciaturas), da área das Línguas, quer do domínio público 

quer do privado, apenas 13 oferecem formação em TIC, de um total de 42 cursos (Anexo 

A). No entanto, com base nos programas das unidades curriculares disponibilizados nos 

sítios oficiais das instituições superiores que detêm os cursos referidos, a oferta formativa é, 

grosso modo, mais técnica e menos direccionada para a integração das TIC ao nível 

pedagógico, opinião igualmente sustentada por Xambre e Morais (2014). Todavia, e como 

 
38  Consulta efectuada ao sítio oficial da Direcção Geral do Ensino Superior 
(https://www.dges.gov.pt/pt). 

https://www.dges.gov.pt/pt
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sugeriram  Estes e Dailey-Hebert (2018), o uso da tecnologia é da inteira responsabilidade 

de cada faculdade, e, por seu turno, de cada membro que integra um programa de 

formação. 

Também no relatório elaborado para a Comissão Europeia, Improving the 

effectiveness of language learning: CLIL and computer assisted language learning 

(European Comission, 2014), referiu-se que, para além do uso das TIC não ser 

devidamente explorado no seio da educação, o mesmo se verifica no caso dos materiais 

online. No mesmo documento, acrescenta-se que alguns dos problemas associados ao uso 

das TIC na educação das línguas (do inglês, language education) são, também, a falta de 

formação adequada de professores e a falta de qualidade de materiais de ensino 

disponíveis online. A formação de professores de línguas estrangeiras passa por: 

sensibilizar os professores para o seu novo papel e para a necessidade de integração das 

TIC na sala de aula de uma forma enquadrada e sistemática; em dar-lhes as ferramentas 

necessárias no sentido da utilização autónoma e criativa das TIC (Rosa, 2005), à luz da sua 

utilização pedagógica em sala de aula; dar formação TIC para a planificação pessoal, 

organização e descoberta de recursos para o ensino-aprendizagem de línguas (M. Kelly et 

al., 2004); muni-los de competências tecnológicas39 (International Certificate Conference, 

2002, pp. 10-11), mas, para o efeito os professores deverão melhorar as suas competências 

ao nível da didáctica, relacionando-as com os media; dar menos informação e instrução, 

oferecendo, por seu turno, mais elementos ou formas de pesquisa; supervisionar o 

processo de aprendizagem; oferecer e organizar trabalhos de grupo com o intuito de dar 

continuidade ao que foi aprendido, engrandecendo-o (International Certificate Conference, 

2002). Kessler e Hubbard (2017) referiram ainda que na formação do professor de línguas 

 
39 As competências tecnológicas a serem contempladas pelos professores de língua, sugeridas no 
documento  The Impact of Information and Communications Technologies on the Teaching of Foreign 
Languages and on the Role of Teachers of Foreign Languages (s. d.), são: (a) identificar os 
problemas de cada aprendente; (b) fazer uma seleção cautelosa e ponderada do recurso a utilizar; 
(c) certificar-se quanto à veracidade do conteúdo cedido; (d) desenvolver técnicas de pesquisa 
eficientes e ser capaz de proceder à pesquisa com a ajuda do computador; (e) ser capaz de utilizar 
software standard, de forma confiante e competente; (f) seleccionar/escolher, com sabedoria e com 
uma postura crítica, a informação obtida. 
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para a CALL, o enfoque deve recair na avaliação adequada da aprendizagem, cuja área de 

investigação é computer-assisted language testing (CALT); no feedback; na observação e 

monitorização do comportamento dos aprendentes e dos respectivos progressos que os 

meios digitais proporcionam; e redes sociais, ou seja, estar a par das redes sociais mais 

emergentes, adoptadas para fins educativos, que tiveram um impacto directo na 

comunicação e na aprendizagem. 

Um dos parâmetros para julgar a formação de professores é averiguar em que 

medida contribui para melhorar a formação dos professores e, claro, a aprendizagem dos 

alunos (Bolívar & Ruano, 2013). A educação não pode ficar à margem das novas 

tecnologias de informação, por se entender que os novos meios configuram uma nova 

sociedade para a qual o sistema educativo terá de servir. Neste sentido, muitos são os 

estudos que, segundo Wünsch (2013, p. 88), têm enfatizado a necessidade de 

desenvolvimento de programas de formação inicial de professores que promovem a 

consciencialização de boas práticas com recursos tecnológicos.  

As TIC, para além dos computadores e da Internet, incluem hoje um conjunto cada 

vez mais vasto de tecnologia de pequena escala (Ramos et al., 2011), oferecendo novas 

oportunidades aos educadores. Mas, para além de ser necessário aprender a manuseá-las, 

é igualmente necessário implementá-las no currículo (Wünsch, 2013), até porque um 

programa formativo sem uma integração TIC não pode, nos dias de hoje, ser considerado 

completo. Há efectivamente uma mudança de mentalidade na formação inicial dos 

professores como referência de inclusão digital a partir do social, numa vertente técnico-

pedagógica para aprender e ensinar bem, seja qual for a área de actuação do professor. 

Todavia, apesar dos avultados investimentos de recursos humanos e financeiros à escala 

mundial, ainda se verifica que poucas instituições estejam preocupadas em preparar os 

professores para utilizar as novas tecnologias de forma eficaz na sua profissão futura 

(Bullock, 2004, p. 90). Formar professores para a utilização das TIC no ensino consiste em 

mostrar que a sua utilização não está reservada aos especialistas e que não serão só os 

informáticos a lucrar com as vantagens pedagógicas daí resultantes (Rosa, 2005). Mas é 
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importante compreender o sentido das potencialidades oferecidas por estas ferramentas, 

saber explorá-las plenamente, adaptando-as aos objectivos previamente definidos e 

enquadrando-as coerentemente no conjunto das actividades pedagógicas. Espera-se um 

professor detentor de uma postura de inovação e criatividade. No mundo digital, o professor 

é instrutor, avaliador, crítico, coordenador, facilitador, moderador, mentor, interlocutor, 

curador, criador de recursos, modelo, agregador, designer, entre outras tantas valências 

(Morgado, 2018). A formação ao longo da vida terá aqui um papel fundamental neste 

processo de metamorfose para que os professores consigam enfrentar os desafios que a 

Educação do século XXI lhes coloca (Felizardo & Costa, 2012). 

H4. O uso dos recursos educativos digitais dominui em função da idade, dos anos de 
serviço e do tempo do professor. 

Aliado à formação deficitária, ou à falta da dela, os autores Uzunboylu & Tuncay 

(2010) referiram que no seio educativo, concretamente na esfera dos docentes, as 

principais lacunas ou condicionantes para o uso das tecnologias são a Internet, a idade, os 

digital gaps, o conhecimento, o acesso, questões económicas e as performances dos 

docentes. Dudeney e Hockly (2007) acrescentaram ainda as condicionantes medo das 

novas tecnologias, falta de confiança e falta de formação para o uso de recursos 

tecnológicos. Na sequência da investigação de Vidal (2006) sobre a integração das TIC 

numa Escola Primária da Galiza, uma das conclusões mais relevantes a que se chegou foi 

que a falta de tempo é um problema que preocupa os professores e que contribui para o 

uso limitado das TIC (falta de tempo para os conteúdos, para a planificação, para a 

coordenação, para a formação), e que muitos professores apreciam as vantagens da TIC, 

embora a falta de conhecimento conduza à inseguraça e até mesmo à rejeição, pois os 

seus alunos conseguem manuseá-las melhor do que eles. Ainda relativamente ao estudo 

efectuado por Uzunboylu & Tuncay (2010), que visou analisar os factores que levavam os 

professores do Norte do Chipre a não utilizar as tecnologias educativas, concluiu-se que, 

em relação à idade do professor, quanto maior for a experiência (com mais anos de serviço, 
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entenda-se), menores são as competências digitais (digital skills), isto é, mais limitadas. Os 

mesmos autores partem do princípio de que quanto mais novo é o professor mais motivado, 

mais predisposto estará para recorrer às TIC, ou então utiliza mais a tecnologia no seu dia-

a-dia (p. 191).  

H5. A utilização de ferramentas digitais aumenta quanto maior for a escassez de materiais 
pedagógicos. 

 
H6. Quanto maiores são as necessidades comunicativas dos aprendentes, mais o 

professor recorre aos recursos educativos digitais. 
 
H7. O uso de recursos educativos digitais contribui para a implementação de diferentes 

métodos de língua na prática pedagógica. 
 
H8. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior utilização 

de diferentes ferramentas digitais. 

O ensino do PLNM exige metodologias, estratégias e instrumentos didácticos 

específicos (J. Carvalho, 2013; Leiria et al., 2008; Perdigão, 2005; A. Pinto, 2007; P. Pinto, 

2013). As novas tecnologias são um óptimo veículo para contornar muitos dos problemas 

que se levantam em torno da escassez de materiais pedagógicos (A. Tavares, 2008), assim 

como para trabalhar as competências comunicativas em língua, para dar resposta às 

necessidades comunicativas dos aprendentes (Rosa, 2005), à heterogeneidade dos grupos, 

à diversificação de metodologias de língua (A. Silva & Marçalo, 2015), bem como à 

diversificação de estratégias de ensino (A. Silva & Marçalo, 2015). O uso ponderado e 

adequado da tecnologia em contexto educativo permite aumentar a motivação; oferecer 

capacidades de ensino únicas, tais como ajudar os alunos a visualizar dados e/ou o 

problema ou a seguir o seu processo de aprendizagem; apoiar abordagens de ensino 

inovadoras como a aprendizagem colaborativa e a aprendizagem baseada na resolução de 

tarefas; aumentar a produtividade do professor e a construção de conhecimento do aluno 

(Jorge, 2008). 

H9. O professor adopta uma atitude holística em função do uso de recursos educativos 
digitais. 
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Os professores de PLNM (PLE/PLS/PLH), no que toca à prática, recorrerem, grosso 

modo, à abordagem comunicativa (A. Pinto, 2007), ficando outras abordagens 

metodológicas mais recentes, de caráter influente e fértil no ensino-aprendizagem de outras 

línguas, confinadas no espaço universitário e não parecem ganhar muitos adeptos entre 

estes professores (cf. Tomlinson, 2012). Mas, por seu turno, a aprendizagem baseada em 

tarefas, pode facilmente beneficiar dos recursos educativos online (A. Silva & Marçalo, 

2015). Trata-se de uma abordagem que tem ganhado adeptos nas últimas décadas e pode 

ser descrita como uma mudança do paradigma behaviorista para uma aprendizagem 

centrada no aluno. O ELBT é baseado na “aprendizagem de línguas através da realização 

de diferentes tarefas, de forma a trazer a vida, espontaneidade e individualidade para a sala 

de aula – a aprendizagem” (A. Silva & Marçalo, 2015, p. 240) (cf. G. Cook, 2003; Dias, 

2008; Nunan, 2004; J. Pinto, 2010). 

Efectivamente, a tecnologia deve ser utilizada para possibilitar o processo de ensino 

e aumentar as qualidades de aprendizagem (Wang & Woo, 2007). Com ela, promove-se o 

desenvolvimento intelectual dos aprendentes, nomeadamente à luz da perspectiva 

construtivista, pela tomada de consciência sobre o facto de que a aprendizagem está 

fortemente ligada às situações, ao contexto, ao meio, tendo o papel e a responsabilidade de 

ajudar, de orientar, de facilitar, de questionar a progressão do aluno, tendo sempre presente 

a componente pedagógica (Alava, 2002, citado em Jorge, 2008, p. 29).  

1.4. Desenho da investigação  

O planeamento de investigação parte da revisão da literatura procedendo-se, a 

posteriori, ao delineamento da hipótese geral do trabalho (Hill & Hill, 1998a), ou seja, no 

processo da investigação científica deve ter-se em consideração duas questões base: por 

um lado, indagar acerca do problema, de onde decorrem subquestões como “o que 

procurar”, “para quê”, e “com que intuito (objectivos)”; e, por outro, acerca dos 

procedimentos a tomar (Coutinho, 2014). Deste modo, é necessário operacionalizar a 
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hipótese geral e seleccionar os métodos de investigação para que depois se passe à 

recolha de dados e à apresentação dos resultados. São eles que vão confirmar ou negar a 

hipótese operacional, ou geral, e é a partir da confirmação ou negação que se vai fornecer 

conclusões ao estudo empírico, as quais dão evidência para comentar a literatura. 

Com base na revisão da literatura, traçámos o ponto de partida desta investigação: o 

problema (Cohen & Manion, 1987; Cubo et al., 2011; A. Sousa, 2009; Tuckman, 2012). 

Determinado o problema, demos seguimento aos objectivos específicos do nosso estudo, 

os quais, dentro de um contexto geral, constituiram o ponto central do trabalho de 

investigação (J. Santos & Parra, 1999), para além de que “los objetivos se formulan con la 

pretensión de concretar y de describir las actividades que desarrollará el investigador” 

(Cubo et al.2011, p. 73). Com base na definição do problema, estabeleceram-se as 

hipóteses (Tuckman, 2012), tendo a metodologia da investigação sido escolhida em função 

da estratégia mais adequada para avaliar as hipóteses; a amostra em função da 

metodologia; e os instrumentos de avaliação em função das hipóteses e dos sujeitos (A. 

Sousa, 2009).  

Delimitados o problema, o intuito (objectivos) (Coutinho, 2014) e as respostas 

prováveis (hipóteses) (Tuckman, 2012), colocou-se o segundo questionamento (Coutinho, 

2014): o que devia ser feito?  

A estratégia mais adequada que se considerou foi a metodologia mista, que, 

segundo Creswell (2014), se trata de uma “approach to research the social behavioral, and 

health sciences in which the investigator gathers both quantitative (closed-ended) and 

qualitative (open-ended) data” (p. 2). Ou seja, integra as duas, e depois retira interpretações 

baseadas na combinação de ambas para compreender o/s problema/s da investigação 

(Creswell, 2014) (cf. Creswell & Clark, 2011; Morais & Neves, 2007). Os dois métodos 

complementam-se, na medida em que a metodologia quantitativa confere rigor e precisão e, 

ao fim ao resto, segurança; e a metodologia qualitativa uma análise em profundidade da 

realidade que está a ser estudada (Cubo et al., 2011, p. 40), ou como Johnson e 

Onwuegbuzie (2004) referiram, o propósito “is not to replace either of these approaches but 
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rather to draw from the strengths and minimize the weaknesses of both in single research 

studies and across studies” (p. 14) (cf. Creswell & Clark, 2011; Creswell, 2003; Díaz, 2014). 

Creswell (2003) referiu que há quatro questionamentos que fazem parte da selecção 

de uma estratégia de investigação com métodos mistos: 

1. Qual é a sequência implementada na recolha de dados quantitativos e 

qualitativos? 

2. Que prioridade será dada à recolha de dados quantitativos e qualitativos? 

3. Em que estágio serão integrados os dados e os resultados quantitativos e 

qualitativos? 

4. Será utilizada uma perspectiva teórica global no estudo (e.g., género, raça, 

etnia, estilo de vida)? 

 

Deste modo, optámos por dar primazia à recolha e análise de dados quantitativos. 

Esta seria a primeira fase do nosso estudo. A segunda fase do estudo surgiria no 

seguimento dos resultados quantitativos, ou seja, procurou-se explicar ou até mesmo 

expandir os resultados que se obtiveram quantitativamente (Creswell & Clark, 2011). 

Considerando tais características, seleccionámos o Desenho Exploratório Sequencial 

(Creswell, 2003), porque se trata de um modelo de métodos mistos que contempla as duas 

fases. Este modelo integra duas variantes que Creswell designou “follow-up explanations 

model and the participant selection model” (Creswell, 2003, p. 72), que embora inicie com 

um procedimento quantitativo, e posteriormente o qualitativo, difere “in the connection of the 

two phases, with one focusing on results to be examined in more detail and the other on the 

appropriate participants to be selected” (Creswell, 2003, p. 72), divergindo também na 

ênfase atribuída nas duas fases. O modelo follow-up explanations surge com o propósito de 

utilizar os dados qualitativos para explicar e interpretar os resultados primeiramente obtidos 

no estudo quantitativo, podendo ser particularmente útil quando surgem resultados 

inesperados ou confusos (no estudo quantitativo) (Baptista et al., 2013). Esta estratégia foi 

fácil de implementar visto que os métodos foram aplicados espaçadamente, em momentos 
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distintos, e, por outro lado, conferiram uma maior clareza na descrição e enunciação de 

dados (Creswell, 2003). Eis a razão pela qual se definiu partir da colecta de dados e da 

análise dos dados quantitativos, e, posteriormente, realizar a recolha e análise de dados 

qualitativos, culminado-se com a interpretação de toda a análise (Dal-Farra & Lopes, 2013) 

(Figura 37). 

Figura 37 

Desenho da investigação (elaboração própria) 
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periodicidade de 6 anos, em cada uma das fases mencionadas na Figura 38 é possível 

perceber que: 

• A 1.ª fase caracteriza per se a delimitação dos elementos basilares de uma 

investigação: (permanente) revisão bibliográfica; delimitação do problema e, 

consequentemente dos objectivos (gerais e específicos) a que o estudo se propôs; 

identificação das variáveis e definição das hipóteses; e atribuição de um modelo de 

investigação. Ainda nesta fase, e porque se enverdou por uma estudo misto, com 

um enfoque quantitativo, considerou-se a concepção e procedimentos inerentes de 

um dos instrumentos de investigação adoptado. Referimo-nos ao questionário 

(fechado). 

• A 2.ª fase veio a ser fundamentalmente composta pela recolha e análise dos dados 

quantitativos. A recolha de dados acabou por decorrer em dois momentos, dado o 

número reduzido de respostas obtido na sequência do primeiro. 

• A 3.ª fase relacionou-se com o estudo qualitativo a que esta investigação se propôs, 

concentrando, por isso, os procedimentos; os instrumentos; e a amostra que a 

caracterizam. 

• A 4.ª fase veio a ser caracterizada por ser o terminus do estudo. Congrega a 

interpretação e discussão dos resultados obtidos quantitativa e qualitativamente; as 

conclusões; e, consequentemente, a revisão global do trabalho. 
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Figura 38 

Plano da Investigação 
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3. Variáveis do estudo 

 As variáveis criadas para este estudo organizaram-se em quatro grandes grupos. 

 O primeiro grupo refere-se às variáveis Sociodemográficas, a saber: 

• Sexo, para mensurar a percentagem de homens e mulheres que constituem 

a amostra. 

• Idade dos professores que ensinam o PLNM, fraccionada em quatro faixas 

etárias: 1) dos 20 aos 29 anos; 2) dos 30 aos 39 anos; 4) dos 40 aos 50 

anos; e 4) acima dos 51 anos de idade. 

• Habilitações académicas, para aferir o grau académico dos sujeitos que 

compõem a amostra. 

• Formação inicial, para verificar se os sujeitos da amostra têm formação em 

Línguas, mais especificamente de PLNM. 

• Período de docência de PLNM, para mensurar o tempo de experiência 

docente nesta área. 

• Local de Ensino de PLNM, para perceber se o professor labora/laborou em 

contexto de imersão de língua ou não.  

• Idade dos aprendentes, para averiguar o tipo de público com o qual laboram 

estes professores. 

 No segundo grupo incluem-se as variáveis Formação de Professores de PLNM 

(PLS/PLE(PLH), que visaram auscultar a área de formação inicial dos professores de PLNM 

(PLS/PLE(PLH); e verificar se essa formação os instruiu no sentido de criar e utilizar 

materiais didácticos, por um lado, e de integrar as TIC no ensino da língua, numa 

perspectiva pedagógica, por outro. Estas variáveis procuraram aferir, também, se estes 

professores frequentaram formações contínuas, e, em caso afirmativo, se o fizeram para 

adquirir competências ao nível da criação e utilização de materiais didácticos, mas também 
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competências para criar e manusear recursos digitais no ensino do PLNM (PLS/PLE(PLH). 

As variáveis que se consideraram são as que se apresentam seguidamente:  

• Preparação para a criação de materiais didácticos, na formação inicial, para 

aferir o número de professores que obtêm, na formação inicial, preparação 

para desenhar (design) e criar materiais didácticos para o ensino do PLNM. 

• Preparação para o uso de materiais didácticos, na formação inicial aferir o 

número de professores que obtêm, na formação inicial, preparação para usar 

materiais didácticos no ensino do PLNM. 

• Preparação para o uso das TIC, na formação inicial, refere-se à aferição do 

número de professores que obtêm, na formação inicial, preparação para 

integrar as TIC na instrução. 

• Preparação TIC centrada nas necessidades do professor, para perceber se a 

formação se foca no rastreio das boas práticas advindas da experiência 

docente. 

• Preparação TIC centrada nas necessidades do aprendente, para perceber se 

a formação prepara o professor para a auscultação das necessidades dos 

aprendentes a fim de criar e analisar materiais digitais centrados no 

aprendente. 

• Formação contínua, para averiguar se os professores vão fazendo formações 

no âmbito do PLNM, ao longo da prática docente. 

• Falta de formação no domínio da didáctica das línguas, para aferir se o baixo 

conhecimento ao nível da didáctica das línguas justifica a frequência de 

formações contínuas no âmbito do PLNM. 

• Falta de competências para criar materiais didácticos, para aferir se o facto 

de os professores não terem competências para criar materiais didácticos 

justifica a frequência de formações contínuas no âmbito do PLNM. 
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• Falta de competências para usar materiais didácticos, para aferir se o facto 

de os professores não terem competências para manusear adqueadamente 

os materiais didácticos justifica a frequência de formações contínuas no 

âmbito do PLNM. 

• Falta de competências para criar materiais digitais (recursos educativos 

digitais), para aferir se o facto de os professores não terem competências 

para criar materiais digitais justifica a frequência de formações contínuas no 

âmbito do PLNM. 

• Falta de competências para usar materiais digitais (recursos educativos 

digitais), para aferir se o facto de os professores não terem competências 

para usar materiais digitais na prática docente justifica a frequência de 

formações contínuas no âmbito do PLNM. 

• Criação de materiais didácticos na formação contínua, para aferir se, na 

formação contínua, receberam preparação para ciar materiais didácticos.  

• Uso de materiais didácticos na formação contínua, para aferir se na formação 

contínua receberam preparação para usar adequada e proficuamente os 

materiais didácticos.  

• Preparação TIC na formação contínua, para aferir se na formação contínua 

receberam preparação para integrar as TIC no ensino do PLNM. 

• Criação de RED na formação contínua, para aferir se na formação contínua 

receberam preparação para criar recursos digitais para o ensino do PLNM. 

• Uso de RED na formação contínua, para aferir se na formação contínua 

receberam preparação para usar adequada e proficuamente os recursos 

digitais para o ensino do PLNM. 

• Opinião formações (inicial e contínua) PLNM para criar e utilizar RED, para 

auscultar os professores o sentido de perceber se as formações (iniciais e 
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contínuas) devem focar-se, também, na criação e uso de recursos digitais 

para o ensino do PLNM 

• Autodidactismo na base das competências digitais para uso de ferramentas 

Web 2.0, para aferir se as competências digitais que os professores têm 

advêm do autodidactismo. 

• Preparação formal (formações) na base das competências digitais para uso 

de ferramentas Web 2.0., para aferir se as competências digitais que os 

professores têm advêm de uma preparação formal, ou seja, de formações.   

As variáveis TIC na Prática Pedagógica tiveram como finalidade aferir se o professor 

utiliza ou não recursos digitais na prática docente, e porquê; e inventariar as ferramentas 

Web 2.0 que mais utiliza para criar recursos digitais, em função das competências em 

língua, e para diversificar técnicas para trabalhar as diversas competências comunicativas 

em língua. As variáveis consideradas são as que se indicam seguidamente:  

• TIC para qualidade do ensino, para aferir se o professor considera que as 

TIC conferem uma maior qualidade ao ensino do PLNM.  

• Acesso a material de apoio ao professor na base da utilização TIC, para 

aferir se o professor considera que as TIC facilitam no processo de aceder a 

material de apoio ao professor. 

• Acesso a material de apoio ao aluno na base da utilização TIC, para aferir se 

o professor considera que as TIC facilitam no processo de aceder a material 

de apoio ao aluno. 

• Utilização, para averiguar se os professores efectivamente integram as TIC 

no ensino do PLNM (PLE/PLS/PLH). 

• Partilha de informação, para verificar se a utilização de ferramentas Web 2.0 

se devia ao facto de possibilitar a partilha de informação.  
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• Diferentes estratégias de ensino, para verificar se a utilização de ferramentas 

Web 2.0, no ensino, remetia o professor para a adopção de diferentes 

estratégias de ensino. 

• Diversificar maneiras de aprender, para verificar se a utilização de 

ferramentas Web 2.0, no ensino, se devia ao facto de possibilitar, ao aluno, 

aprender de forma diferente.  

• Melhor aprendizagem das competências comunicativas em língua, para 

verificar se a utilização de ferramentas Web 2.0, no ensino, se devia ao facto 

de possibilitar uma melhor aprendizagem das diversas competências 

comunicativas em língua. 

• Manipulação de conteúdos pedagógicos, para verificar se a utilização de 

ferramentas Web 2.0 se devia ao facto de possibilitarem a manipulação (e.g., 

alterar, enriquecer, suprimir, corrigir) de determinados conteúdos 

previamente criados.  

• Trabalho colaborativo, para verificar se a utilização de ferramentas Web 2.0 

se devia ao facto de possibilitarem a execução de determinadas actividades 

de língua numa óptica colaborativa, ou seja, entre colegas de uma mesma 

turma ou até mesmo de outras turmas ou escolas. 

• Atender às necessidades dos aprendentes, para verificar se a utilização de 

ferramentas Web 2.0 se devia ao facto de permitir, mediante rastreio prévio, 

dar resposta às diversas necessidades que os aprendentes apresentam.  

• Falta de experiência, para verificar se a experiência do professor interfere 

negativamente na utilização das ferramentas Web 2.0 no ensino.  

• Falta de Tempo, para verificar se o tempo que o professor dispõe interfere 

negativamente na utilização das ferramentas Web 2.0 no ensino.  
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• Dificuldade utilização, para verificar se as dififculdades inerentes ao 

manuseamento das ferramentas Web 2.0 interferem negativamente na 

utilização das ferramentas Web 2.0 no ensino.  

• Falta de vontade, para verificar se a falta de vontade do professor interfere 

negativamente na utilização das ferramentas Web 2.0 no ensino. 

• Incompatíveis com áreas de trabalho, para verificar as ferramentas Web 2.0 

colidem com as competências comunicativas em língua a trabalhar, 

influenciado negativamente a sua utilização no ensino.  

• Pouco fiáveis, para verificar se os professores não sentem confiança nas 

ferramentas Web 2.0. 

• Falta de experiência (parecer), para aferir se na opinião do professor a 

experiência do docente interfere negativamente na utilização das ferramentas 

Web 2.0 no ensino. 

• Falta de Tempo (parecer), para aferir se na opinião do professor a falta de 

tempo interfere negativamente na utilização das ferramentas Web 2.0 no 

ensino. 

• Dificuldade utilização (parecer), para verificar se na opinião do professor as 

dificuldades inerentes ao manuseamento das ferramentas Web 2.0 

interferem negativamente na sua utilização no ensino. 

• Falta de vontade (parecer), para verificar se na opinião do professor a falta 

de vontade interfere negativamente na utilização das ferramentas Web 2.0 no 

ensino. 

• Incompatíveis com áreas de trabalho (parecer), para verificar se na opinião 

do professor as ferramentas Web 2.0 colidem com as competências 

comunicativas em língua a trabalhar, influenciando negativamente a sua 

utilização no ensino. 
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• Pouco fiáveis (parecer), para verificar se na opinião do professor os 

professores não sentem confiança nas ferramentas Web 2.0. 

• Acesso a material PLNM, para averiguar se o recurso às TIC no ensino da 

língua se deve à necessidade de aceder a material para o ensino da língua 

• Necessidades linguísticas, sociais e culturais do aprendente, ou seja, se 

estas necessidades servem de critério na selecção de material didáctico 

• Idade do aprendente, ou seja, se a idade dos aprendentes motiva a 

seleccção material didáctico. 

• Ferramentas Web 2.0 40  para trabalhar Vocabulário, para averiguar que 

ferramentas Web 2.0 são mais utilizadas para trabalhar a competência 

lexical.  

• Ferramentas Web 2.0 para trabalhar Gramática, para averiguar que 

ferramentas Web 2.0 são mais utilizadas para trabalhar a competência 

gramatical. 

• Ferramentas Web 2.0 para trabalhar Escrita, para averiguar que ferramentas 

Web 2.0 são mais utilizadas para trabalhar a produção e a interacção 

escritas. 

• Ferramentas Web 2.0 para trabalhar Audição, para averiguar que 

ferramentas Web 2.0 são mais utilizadas para trabalhar a compreensão do 

oral, bem como a recepção do audiovisual, ou seja, a informação (input) 

auditiva e visual que se recebe em simultâneo. 

• Ferramentas Web 2.0 para trabalhar Leitura, para averiguar que ferramentas 

Web 2.0 são mais utilizadas para trabalhar a compreensão escrita. 

 
40 Para todas as ferramentas Web 2.0 foram consideradas: Slidehare; Prezi; myHistro; PowerPoint; 
Google Docs; Google Drive; Dropbox; Google Groups; Knol; Google Wave; RealtimeBoard; 
WebWhiteboard; Audacity; SoundCloud; Sonic Visualizer; YouTube; Moovly; Animoto; Vimeo; Google 
+; Windows Movie Maker; Google Video; Virtual Dub; Skype; Facebook; Hangout; Gmail; e Outras.  
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• Ferramentas Web 2.0 para trabalhar Oralidade, para averiguar que 

ferramentas Web 2.0 são mais utilizadas para trabalhar o produção e a 

interacção orais. 

• Ferramentas Web 2.0 para trabalhar Domínio social do uso da língua, para 

averiguar que ferramentas Web 2.0 são mais utilizadas para trabalhar a 

competência sociolinguística. 

 Quanto às variáveis Método de Língua, visaram averiguar se os professores utilizam 

as TIC para criar recursos digitais, mas considerando diversos métodos de ensino de 

língua, como é o caso da abordagem ELBT. As variáveis que se consideraram são as que 

se indicam seguidamente:  

• Uso dos RED para necessidades dos aprendentes, ou seja, aferir se os 

professores recorrem aos recursos educativos digitais numa óptica de dar 

resposta às distintas e diversas necessidades dos aprendentes.  

• Uso dos RED para estilos de aprendizagem, ou seja, aferir se os professores 

recorrem aos recursos educativos digitais numa óptica de dar resposta aos 

diferentes estilos de aprendizagem dos seus aprendentes. 

• Adopção de diferentes métodos, para averiguar se os professores de PLNM, 

na prática docente, adoptam um ou mais métodos de língua, distintos, em 

função dos aprendentes e dos contextos em que operam, a fim de 

maximizarem a sua qualidade de aprendizagem. 

• Criação de recursos educativos, para averiguar se os professores, quando 

criam recursos de língua para os seus aprendentes, consideram: 

− Estilos de aprendizagem, ou seja, os diferentes estilos de 

aprendizagem dos aprendentes. 

− Transformação do conhecimento do aprendente, ou seja, criação 

de recursos que não apenas confiram mais conhecimento aos 
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aprendentes mas que também promovam a renovação do 

conhecimento. 

− Interacção entre aprendentes, ou seja, recursos cujas actividades 

sejam pensadas numa óptica de estabelecer um trabalho 

colaborativo entre pares.  

− Holismo, ou seja, as actividades holísticas, basilares no ensino 

baseado em tarefas, têm como finalidade propiciar aos alunos a 

oportunidade de analisarem o que fazem, o que funciona e o que 

não funciona, construindo assim as suas próprias expectativas e 

tornando essas percepções ajustadas aos contextos reais em que 

vivem. Assim, com esta variável, visa-se perceber se o professor 

cria actividades holísticas, e, como consequência, se adopta a 

abordagem de ELBT no ensino do PLNM. 

− Auto-aprendizagem, isto é, recursos que contemplem actividades 

de trabalho autónomo.   

− Motivação intrínseca, ou seja, recursos que contribuam para que 

haja uma transformação no aprendente, uma transformação numa 

óptica de adquirir mais saber. 

 A Tabela 19 concentra a totalidade das variáveis acima descritas.  

Tabela 19 

Variáveis do estudo 

VARIÁVEIS NOME VALORES ETIQUETA 

Sociodemográficas Sexo 1 
2 

Masculino 
Feminino 

Idade 1 
2 
3 
4 

20-29 anos 
30-39 anos 
40-50 anos 
>51 anos 

Habilitações Académicas 1 
2 
3 
4 

Bacharelato 
Licenciatura 
Mestrado 
Doutoramento 



| Estudo Empírico | 

237 

Formação Inicial  1 
2 
3 
4 
5 
6 

Estudos Portugueses 
Línguas, Literaturas e Culturas 
Estudos Portugueses e 
Lisófonos 
Línguas e Literaturas 
Modernas 
Estudos Clássicos 
Outro 

Peírodo de docência 1 
2 
3 
4 

1-3 anos 
3-5 anos 
6-10 anos 
>10 anos 

Local de Ensino 1 
2 
3 
4 

Portugal Continental 
Aquipélago da Madeira 
Arquipélago dos Açores 
Fora de Portugal 

Idade dos aprendentes 1 
2 
3 
4 
5 
6 

< de 18 anos 
Entre os 18 e os 25 anos 
Entre os 26 e os 30 anos 
Entre os 31 e os 35 anos 
Entre os 36 e os 40 anos 
>de 41 anos 

Formação Preparação para a criação de materiais 
didácticos, na formação inicial 

1 
2 

sim 
não 

Preparação para o uso de materiais 
didácticos, na formação inicial 

1 
2 

sim 
não 

Preparação para o uso das TIC, na 
formação inicial 

1 
2 

sim 
não 

Preparação TIC centrada nas 
necessidades do professor 

1 
2 

sim 
não 

Preparação TIC centrada nas 
necessidades do aprendente 

1 
2 

sim 
não 

Formação contínua 1 
2 

sim 
não 

Falta de formação no domínio da 
didáctica das línguas 

1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Falta de competências para criar 
materiais didácticos 

1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Falta de competências para usar 
materiais didácticos 

1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Falta de competências para criar 
materiais digitais (recursos educativos 
digitais) 

1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Falta de competências para usar 
materiais digitais (recursos educativos 
digitais) 

1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Criação de materiais didácticos na 
formação contínua 

1 
2 

sim 
não 

Manuseamento de materiais didácticos na 
formação contínua 

1 
2 

sim 
não 

Preparação TIC na formação contínua 1 
2 

sim 
não 

Criação de RED na formação contínua 1 sim 
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2 não 

Manuseamento de RED na formação 
contínua 

1 
2 

sim 
não 

Opinião formações (inicial e contínua) 
PLNM para criar e utilizar RED 

1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Autodidactismo na base das 
competências digitais para uso de 
ferramentas Web 2.0 

1 
2 

sim 
não 

Preparação formal (formações) na base 
das competências digitais para uso de 
ferramentas Web 2.0. 

1 
2 

sim 
não 

TIC na Prática 
Pedagógica 

TIC para qualidade de ensino  1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Acesso a material de apoio ao professor 
na base da utilização TIC 

1 
2 

sim 
não 

Acesso a material de apoio ao aluno na 
base da utilização TIC 

1 
2 

sim 
não 

Utilização ferramentas Web 2.0 1 
2 

sim 
não 

Partilha de informação 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Estratégias de ensino 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Diversificar maneiras de aprender 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Melhor aprendizagem das competências 
comunicativas em língua 

1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Manipulação de conteúdos pedagógicos 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Trabalho colaborativo 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Necessidades dos aprendentes 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Experiência 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 
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Tempo 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Dificuldade utilização 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Falta de vontade 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Incompatíveis com áreas de trabalho 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Pouco fiáveis 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Acesso a material PLNM 1 
2 

sim 
não 

Necessidades linguísticas, sociais e 
cultuais do aprendente 

1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Idade do aprendente 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Slidehare – vocabulário 

− Slidehare – gramática 

− Slidehare – escrita 

− Slidehare – audição 

− Slidehare – leitura 

− Slidehare – oralidade 

− Slidehare – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Prezi – vocabulário 

− Prezi – gramática 

− Prezi – escrita 

− Prezi – audição 

− Prezi – leitura 

− Prezi – oralidade 

− Prezi – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− myHistro – vocabulário 

− myHistro – gramática 

− myHistro – escrita 

− myHistro – audição 

− myHistro – leitura 

− myHistro – oralidade 

− myHistro – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas   
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− PowerPoint online – vocabulário 

− PowerPoint online – gramática 

− PowerPoint online – escrita 

− PowerPoint online – audição 

− PowerPoint online – leitura 

− PowerPoint online – oralidade 

− PowerPoint online – domínio social do 
uso da língua 

1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Google Docs – vocabulário 

− Google Docs – gramática 

− Google Docs – escrita 

− Google Docs – audição 

− Google Docs – leitura 

− Google Docs – oralidade 

− Google Docs – domínio social do uso 
da língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Google Drive – vocabulário 

− Google Drive – gramática 

− Google Drive – escrita 

− Google Drive – audição 

− Google Drive – leitura 

− Google Drive – oralidade 

− Google Drive – domínio social do uso 
da língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Dropbox – vocabulário 

− Dropbox – gramática 

− Dropbox – escrita 

− Dropbox – audição 

− Dropbox – leitura 

− Dropbox – oralidade 

− Dropbox – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Google Groups – vocabulário 

− Google Groups – gramática 

− Google Groups – escrita 

− Google Groups – audição 

− Google Groups – leitura 

− Google Groups – oralidade 

− Google Groups – domínio social do 
uso da língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Knol – vocabulário 

− Knol – gramática 

− Knol – escrita 

− Knol – audição 

− Knol – leitura 

− Knol – oralidade 

− Knol – domínio social do uso da língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Google Wave – vocabulário 

− Google Wave – gramática 

− Google Wave – escrita 

− Google Wave – audição 

− Google Wave – leitura 

− Google Wave – oralidade 

− Google Wave – domínio social do uso 
da língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− RealtimeBoard – vocabulário 

− RealtimeBoard – gramática 

 
1 
2 

 
discordo totalmente 
discordo 
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− RealtimeBoard – escrita 

− RealtimeBoard – audição 

− RealtimeBoard – leitura 

− RealtimeBoard – oralidade 

− RealtimeBoard – domínio social do 
uso da língua 

3 
4 
5 

concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− WebWhiteboard – vocabulário 

− WebWhiteboard – gramática 

− WebWhiteboard – escrita 

− WebWhiteboard – audição 

− WebWhiteboard – leitura 

− WebWhiteboard – oralidade 

− WebWhiteboard – domínio social do 
uso da língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Audacity – vocabulário 

− Audacity – gramática 

− Audacity – escrita 

− Audacity – audição 

− Audacity – leitura 

− Audacity – oralidade 

− Audacity – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− SoundCloud – vocabulário 

− SoundCloud – gramática 

− SoundCloud – escrita 

− SoundCloud – audição 

− SoundCloud – leitura 

− SoundCloud – oralidade 

− SoundCloud – domínio social do uso 
da língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− SonicVisualizer – vocabulário 

− SonicVisualizer – gramática 

− SonicVisualizer – escrita 

− SonicVisualizer – audição 

− SonicVisualizer – leitura 

− SonicVisualizer – oralidade 

− SonicVisualizer – domínio social do 
uso da língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− YouTube – vocabulário 

− YouTube – gramática 

− YouTube – escrita 

− YouTube – audição 

− YouTube – leitura 

− YouTube – oralidade 

− YouTube – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Moovly– vocabulário 

− Moovly – gramática 

− Moovly – escrita 

− Moovly – audição 

− Moovly – leitura 

− Moovly – oralidade 

− Moovly – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Animoto– vocabulário 

− Animoto – gramática 

− Animoto – escrita 

 
1 
2 
3 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
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− Animoto – audição 

− Animoto – leitura 

− Animoto – oralidade 

− Animoto – domínio social do uso da 
língua 

4 
5 

concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Vimeo – vocabulário 

− Vimeo – gramática 

− Vimeo – escrita 

− Vimeo – audição 

− Vimeo – leitura 

− Vimeo – oralidade 

− Vimeo – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Google + – vocabulário 

− Google +  – gramática 

− Google +  – escrita 

− Google +  – audição 

− Google +  – leitura 

− Google +  – oralidade 

− Google + – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Windows Movie Maker – vocabulário 

− Windows Movie Maker – gramática 

− Windows Movie Maker – escrita 

− Windows Movie Maker – audição 

− Windows Movie Maker – leitura 

− Windows Movie Maker – oralidade 

− Windows Movie Maker – domínio 
social do uso da língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Google Video– vocabulário 

− Google Video – gramática 

− Google Video – escrita 

− Google Video – audição 

− Google Video – leitura 

− Google Video – oralidade 

− Google Video – domínio social do uso 
da língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Virtual Dub – vocabulário 

− Virtual Dub – gramática 

− Virtual Dub – escrita 

− Virtual Dub – audição 

− Virtual Dub – leitura 

− Virtual Dub – oralidade 

− Virtual Dub – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Skype – vocabulário 

− Skype – gramática 

− Skype – escrita 

− Skype – audição 

− Skype – leitura 

− Skype – oralidade 

− Skype – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Facebook – vocabulário 

− Facebook – gramática 

− Facebook – escrita 

− Facebook – audição 

 
1 
2 
3 
4 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
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− Facebook – leitura 

− Facebook – oralidade 

− Facebook – domínio social do uso da 
língua 

5 não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Hangout – vocabulário 

− Hangout – gramática 

− Hangout – escrita 

− Hangout – audição 

− Hangout – leitura 

− Hangout – oralidade 

− Hangout – domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Ferramentas utilizadas 

− Gmail – vocabulário 

− Gmail – gramática 

− Gmail – escrita 

− Gmail – audição 

− Gmail – leitura 

− Gmail – oralidade 

− Gmail– domínio social do uso da 
língua 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Método de Língua Uso dos RED para estilos de 
aprendizagem 

1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Adopção de diferentes métodos  1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Estilos de aprendizagem 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Necessidades dos aprendentes 1 
2 
3 
4 
5 

discordo totalmente 
discordo 
concordo  
concordo totalmente 
não sabe/não responde 

Transformação do conhecimento do 
aprendente 

1 
2 

sim 
não 

Interacção entre aprendentes 1 
2 

sim 
não 

Holismo  1 
2 

sim 
não 

Auto-aprendizagem  1 
2 

sim 
não 

Motivação intrínseca 1 
2 

sim 
não 
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2. Estudo Quantitativo 

2.1. Amostra 

Uma investigação não se cinge à identificação da metodologia e dos seus 

instrumentos. Debruça-se igualmente na forma como vai obter a sua amostra, uma parte de 

casos do universo de uma investigação, ou um subconjunto do universo Reis et al., 1997). 

Trata-se de um dos elementos chave numa investigação, para além de ser um dos 

momentos que deve ser precocemente definindo, devendo o investigador garantir que o 

acesso a ela é permitido, mas também praticável (Cohen & Manion, 1987).  

Para se chegar à amostra da fase quantitativa, foram consideradas várias etapas 

(Reis et al., 1997, p. 23) (Figura 39): 1) identificação da população; 2) selecção da amostra; 

e 3) amostra.  

Figura 39 

Plano amostral (adaptado de Reis et al., 1997, p. 26) 

 

Começou-se por definir o grupo-alvo do estudo (Tuckman, 2012), ou se se preferir a 

população ou universo (Hill & Hill, 1998a), em que a investigação iria recair (Cohen et al., 

2007), cujas características deveriam ser comuns entre si (Quivy & Campenhoudt,

População 
alvo

População a 
inquirir

- Processo amostral 

- Dimensão da amostra 

- Método de recolha de dados

Amostra final 
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2005). Esta população tinha em comum o facto de ter leccionado e/ou estar a leccionar 

PLNM (PLE/PLS/PLH), em contexto endolíngue e/ou em contexto exolíngue. 

Não tendo sido operacional inquirir uma amostra retirada da população alvo, houve 

necessidade de definir a população a inquirir, a partir da qual se obteve a amostra do 

estudo quantitativo (doravante A1) (Reis et al., 1997). Assim, considerou-se abordar o 

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., que, conforme em Diário da República, 

1.ª série — N.º 21 — 30 de Janeiro de 2012, tem como finalidade “potenciar a capacidade 

de intervenção no desenvolvimento da política de cooperação internacional e de promoção 

externa da língua e da cultura portuguesas” (p. 506). O Camões, I.P., embora execute um 

trabalho predominantemente no estrangeiro, ao nível da Cooperação e da Língua, detém 

uma Rede de Escolas ou Centros Associados do Camões, I.P. que, como se lê em Escolas 

e Centros associados (por país)41, no sítio oficial do Camões, I.P., se traduz numa rede 

internacional de instituições de ensino do PLE, públicas ou privadas, que se dedicam ao 

ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro ou em Portugal, com a 

qualidade reconhecida pelo Camões, I.P.. Com base nestes critérios, recorreu-se, então, ao 

Camões, I.P., via correio electrónico (e-mail), a fim de se chegar à população pretendida, 

pois seria um forte intermediário para canalizar o instrumento de investigação a todas as 

Universidades e escolas de língua, no estrangeiro e em Portugal, onde se ministrassem 

cursos (de língua e/ou cursos superiores) de LP, língua não materna.  

Não tendo havido, porém, retorno ao contacto estabelecido, optou-se por recorrer a 

todas as informações disponibilizadas no website oficial do Camões, I.P. e fazer um 

levantamento de contactos disponíveis em: 

• Coordenação do Ensino Português no Estrangeiro (EPE);  

• Centros de Cultura Portuguesa;  

• Leitorados de português / Protocolos de cooperação para a docência;  

• Cátedras;  

 
41 Vede: https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-portugues/escolas-e-centros-
associados 
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• Universidades portuguesas onde são ministrados cursos de Língua 

Portuguesa para Estrangeiros em Portugal; 

• Escolas e centros associados Camões. 

 

Identificaram-se 325 instituições (Anexo B), número que viria a constituir a 

população deste estudo (Tabela 20). 

Tabela 20  

População do estudo 

Instituições n 

    Coordenações de EPE 28 

    Centros de Língua Portuguesa 74 

    Leitorados de Português / protocolos de cooperação para a docência 172 

    Cátedras 40 

    Universidades Portuguesas & Escolas e Centros associados ao Camões 11 

Total 325 

Uma vez identificada a população, passou-se à delimitação do método de selecção 

da amostra que viria a ser o método de amostragem não probabilística ou amostragem 

dirigida, porque com esta amostragem “pretende-se que a amostra represente certas 

características que se conhecem sobre a população, não sendo no entanto possível 

conhecer a probabilidade de determinado elemento do universo ser selecionado para 

constituir a amostra” Reis et al., 1997, p. 39). De entre os tipos de amostragem não 

probabilística, seleccionou-se a amostragem por conveniência (Reis et al., 1997) (cf. Brites, 

2007; C. Moreira, 2007). 

Para obtenção da amostra, elaborou-se e aplicou-se como instrumento de 

investigação um questionário do tipo fechado. A A1 viria a ser constituída por um total de 

101 professores (Figura 40).  
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Figura 40 

Amostra do Estudo Quantitativo (A1) 

 

Em seguida procede-se à caracterização da A1 distribuída por: 

• sexo; 

• idade; 

• habilitações académicas; 

• formação inicial (1.º Ciclo do Ensino Superior – Licenciatura); 

• anos de docência de PLNM (PLE/PLS/PLH); e 

• idade dos aprendentes. 

2.1.1. Distribuição da amostra por Sexo. 

A amostra do nosso estudo, composta por 101 professores de PLNM 

(PLE/PLS/PLH), é, na sua maioria, constituída por 76 sujeitos do sexo feminino, contra 25 

do sexo masculino, como se pode verificar na Tabela 21 e no gráfico (Figura 41) que abaixo 

se indicam. 

AmostraAmostragemPopulação

Professores de 
instituições 

agregadas ao 
Camões, I.P.

Não 
probabilística por 

conveniência

Amostra 1

(Quantitativo)
101 professores
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Tabela 21 

Distribuição da amostra por Sexo 

 

Sexo f % 

    
Masculino 

25 24.8 

    
Feminino 

76 75.2 

Total 101 100 

Figura 41 

Distribuição da amostra por Sexo

 

 

 

2.1.2. Distribuição da amostra por Idade. 

A faixa etária predominante é entre os 30 e 39 anos, com (n = 53), seguida da faixa 

etária que vai dos 40 aos 51 anos de idade (n = 25). Menos representadas estão as faixas 

etárias acima dos 51 anos, bem como aquela que se situa entre os 20 e os 29 anos. 

 

Tabela 22 

Distribuição da amostra por Idade. 
 

Idade (anos) f % 

    20-29  8 7.9 
    30-39  53 52.5 
    40-50  25 24.8 
    >51 15 14.9 

Total 101 100 
 

Figura 42 

Distribuição da amostra por Idade.

 

 

 

 

75.2%

24.8%
Feminino

masculino

7.9%

52.5%

24.8%

14.9%

    20-29 anos     30-39 anos

    40-50 anos     >51 anos
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2.1.3. Distribuição da amostra por Habilitações Académicas. 

Quanto às habilitações académicas, pode-se verificar que quase metade dos 

professores, 47.5% (Tabela 23), tinha Mestrado.  

 

Tabela 23 

Distribuição da amostra por Habilitações Académicas. 

Habilitações académicas f % 

    Licenciatura 39 38.6 

    Mestrado 48 47.5 
    Doutoramento 14 13.9 
Total 101 100 

 

Figura 43 

Distribuição da amostra por Habilitações Académicas. 

 

 

2.1.4. Distribuição da amostra por Formação Inicial. 

Quanto à formação inicial (1.º Ciclo do Ensino Superior - Licenciatura), pôde-se 

averiguar que quase 40% dos professores tem Outra formação (Figura 44), com maior 

destaque para Ensino Básico (1.º Ciclo) (n = 6) e Língua e Cultura Portuguesa (n = 6) 

(Tabela 25). 

 

 

 

 

38.6%

47.5%

13.9%

    Licenciatura
    Mestrado
    Doutoramento
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Figura 44 

Distribuição da amostra por Formação Inicial 

 

Tabela 24 

Distribuição da amostra por Formação Inicial 

 

 

 

 

Tabela 25  

Distribuição da amostra por Outra Formação 

Formação inicial  f 

    Ensino Básico (1.º ciclo) 6 

    Língua e Cultura Portuguesa  6 

    Ensino Básico (2.º ciclo) - Português e Inglês 4 

    Filologia Românica 4 

    Ensino Básico - Português e Francês 3 

    Linguística 3 

    Filologia Germânica 2 

    Antropologia 1 

    Ciências da Linguagem 1 

    Direito 1 

30.7%

14.9%

8.9%5%

2%

38.6%

Línguas e Literaturas Modernas Estudos Portugueses

Línguas, Literaturas e Culturas Estudos Portugueses e Lusófonos

Estudos Clássicos Outra

Formação inicial f % 

    Línguas e Literaturas Modernas 31 30.7 
    Estudos Portugueses 15 14.9 
    Línguas, Literaturas e Culturas 9 8.9 
    Estudos Portugueses e Lusófonos 5 5 
    Estudos Clássicos 2 2 

    Outra 39 38.6 

Total 101 100 
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    Ensino Básico (1.º ciclo) - Educação Musical 1 

    Filologia Galega e Portuguesa 1 

    Filologia Portuguesa 1 

    Filosofia 1 

    Francês 1 

    História, ramo Educacional 1 

    Língua Portuguesa 1 

    Línguas e Literaturas Europeias – major Português/minor Francês 1 

Total 39 

 

2.1.5. Distribuição da amostra por Anos de Docência de PLNM (PLE/PLS/PLH). 

Quanto aos Anos de Docência, a maior parte dos respondentes possuíam entre 6 a 

10 anos de experiência (n = 37), ou mais (n = 36).  

Tabela 26 

Distribuição da amostra por Anos de Docência 

Anos de Docência f % 

    1-3  15 14.9 
    4-5 13 12.9 
    6-10  37 36.6 
    >10  36 35.6 

Total 101 100 
 

Figura 45 

Distribuição da amostra por Anos de Docência

 

2.1.6. Distribuição da amostra por Idade dos Aprendentes.  

De acordo com os dados, verificou-se que a maioria dos discentes com quem estes 

professores trabalham, ou já trabalharam, situa-se entre os 18 e os 25 anos de idade, como 

se comprova nas Figura 46 e na Tabela 27. 

14.9%

12.9%

36.6%

35.6%

    1-3 anos     4-5 anos

    6-10 anos     >10 anos
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Tabela 27  

Distribuição da amostra por Idade dos Aprendentes 

 

 

 

 

 

Figura 46 

Distribuição da amostra por idade dos Aprendentes 

 

2.2. Instrumento de Investigação: Inquérito por Questionário 

Delimitados o campo de investigação e a questão base, e depois de as hipóteses 

terem sido determinadas, procedeu-se à confecção do suporte material da abordagem 

quantitativa, o questionário (Albarello et al., 1995).  

Enveredou-se pela implementação de um questionário porque, para além de permitir 

interrogar um determinado número de sujeitos, possibilitando depois a generalização da 

46.5%

67.3%

39.6%
31.7% 28.7% 28.7%

53.5%

32.7%

60.4%
68.3% 71.3% 71.3%

    <18 anos     18-25 anos     26-30 anos     31-35 anos     36-40 anos     >41 anos

Sim Não

 f % 

Idade 
(anos) 

Sim Não Total Sim Não Total 

    <18  47 54 101 46.5 53.5 100 
    18-
25  

68 33 101 67.3 32.7 100 

    26-
30  

40 61 101 39.6 60.4 100 

    31-
35  

32 69 101 31.7 68.3 100 

    36-
40  

29 72 101 28.7 71.3 100 

    >41  29 72 101 28.7 71.3 100 
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interpretação das respostas obtidas (A. Sousa, 2009), congrega várias vantagens, 

nomeadamente: relativamente baixo custo e a sua capacidade em proporcionar, num curto 

período de tempo; informação de um largo espectro de pessoas (Hayman, 1984); a 

possibilidade de, de forma célere, quantificar uma multiplicidade de dados e de proceder, 

por conseguinte, a numerosas análises estatísticas; b) a possibilidade de atingir a satisfação 

da exigência da representatividade; e c) garantir o anonimato do respondente (Quivy & 

Campenhoudt, 2008). 

Posteriormente, procedeu-se à delimitação dos passos a tomar para a sua 

elaboração e aplicação, e, consequentemente, para a recolha de dados (Figura 47), cujos 

procedimentos se discriminam seguidamente. 

Figura 47 

Síntese dos procedimentos considerados no processo de concepção e aplicação do questionário, e 

consequente recolha de dados (elaboração própria) 

 

2.2.1. Elaboração do Questionário. 

O questionário que se elaborou não resulta da adaptação de qualquer outro 

questionário, ou questionários, mas antes dos objectivos e das hipóteses do estudo, e, 

simultaneamente, da revisão literária efectuada (Hill & Hill, 1998b, 2005). 

A fim de se estruturar o questionário, e de encontrar forma de justificar a inclusão 

das perguntas do questionário (Hill & Hill, 1998b), foram criadas quatro secções, ou 

dimensões, que se discriminam na Tabela 28. 

Elaboração

•Criar secções/dimensões;

•Tipo de pergunta e escalas de medida;

•Tipo de questionário;

• Introdução e layout;

•Validação de conteúdo;

•Estimar consistência interna (coeficiente α)

Aplicação e Recolha de Dados

•Definir modo de expedição;

•Elaborar carta de apresentação;

•Definir modo de recolha de dados.
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Tabela 28 

Dimensões do Questionário 

Dimensão Caracterização 

1. Socioacadémica Dados relativos ao sexo; idade; habilitações académicas; 
anos de docência; localização laboral (em Portugal ou no 
estrangeiro); e às idades dos aprendentes. Esta dimensão 
recolhe dados que fornecessem frequências e 
percentagens, bem como alguns dados de ordem factual 
(como por exemplo, designação do curso superior do 1.º 
ciclo obtido). 

2. Formação de professores Auscultação quanto à área da formação inicial do professor, 
e se essa formação instruiu no sentido de criar recursos 
pedagógicos e didácticos, por um lado, e de integrar as TIC 
na instrução da língua, numa perspectiva pedagógica, por 
outro; e se, no caso de se verificar que o professor 
frequentou formações contínuas, o fez para adquirir 
competências ao nível da criação de recursos pedagógicos 
e ao nível da integração das TIC na instrução da língua. 

3. Recursos Educativos Digitais Dimensão que visa perceber se o professor utiliza ou não 
recursos digitais no ensino da língua, e porquê; e inventariar 
as ferramentas que mais utiliza para criar recursos 
pedagógicos a fim de trabalhar as diversas competências 
comunicativas em língua. 

4. Métodos de ensino de língua Averiguar se o professor adopta, na instrução, diferentes 
métodos de ensino de língua, como é o caso do ELBT. 

 

Criadas as dimensões, seleccionou-se o tipo de respostas a adquirir e, em função 

disso, o tipo de questionário a criar (Albarello et al., 1995; Hill & Hill, 1998b, 2005; Krosnick, 

& Presser, 2010; Tuckman, 2012). Elaboraram-se respostas fechadas, isto é, foram criadas 

possibilidades de escolha de forma a que o inquirido tivesse de seleccionar apenas uma 

opção que mais se apropriasse à sua opinião (Krosnick, & Presser, 2010). Todavia, na 

Dimensão 1, elaboraram-se três questões de tipo resposta com espaço-a-preencher (em 

inglês, fill-in), restringindo-se o inquirido a uma única palavra ou frase42 (Tuckman, 2012, p. 

313). Foi criado, então, um questionário fechado (Figura 48). 

 

 

 

 

 
42 Consultar, no Anexo E, as questões n.º 1.4, 1.4.1 e 1.6.1. 
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Figura 48 

Tipo de Questionário e de perguntas seleccionados para a primeria fase (F1) da investigação 

 

Em termos de tipologia das perguntas fechadas, o tipo de questões aplicadas para 

cada dimensão do questionário resume-se na Tabela 29. 

Tabela 29 

Tipo de respostas e tipos de dados obtidos nas quatro dimensões do questionário 

Dimensão Tipo de resposta Tipo de dados 

1 − Fechada 

− Resposta com espaço a preencher 

− Dicotómicos 

− Nominais 

2, 3 e 4 − Fechada − Dicotómicos 

− Escala de Likert (5 categorias):  
   1. Discordo Totalmente  
   2. Discordo 
   3. Concordo 
   4. Concordo Totalmente 
   5. Não sabe/não responde 

 

Organizadas as dimensões e redigidas as questões a integrar em cada uma delas, 

elaborou-se a introdução que viria a ser disponibilizada no início do questionário. Foram 

contemplados um pedido de cooperação no preenchimento do questionário; o motivo da 

aplicação do questionário; uma clara e breve descrição da natureza da informação que se 

solicita no questionário; o nome da instituição; uma garantia de confidencialidade, o 

anonimato e a preservação de dados (Hill & Hill, 2005); bem como a periodicidade de 

preenchimento, apesar de os autores Cohen et al., (2007) referirem que se deve procurar 

fazer tal advertência no final do questionário. 

Posteriormente, procedeu-se à rectificação do layout, que se for “claro e atraente 

aumenta a probabilidade de obter a cooperação dos respondentes” (Hill & Hill, 1998b, p. 50). 

Instrumento da F1 Perguntas do tipo 
fechado

Questionário do 
tipo fechado
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Procurou-se elaborar um questionário que fosse, de acordo com Cohen et al., 2007) (cf. 

Burgess, 2001), fácil de preencher; claro (particularmente no que toca às instruções; 

objectivo; organizado (dimensões); coerente; lógico (e.g., numerar devidamente todas as 

questões e subquestões ajuda o inquirido a não se “perder”); atraente; e interessante. No 

final do questionário agradeceu-se a participação e colaboração do inquirido (Cohen et al., 

2007).  

Em seguida, passou-se à sua validação a fim de averiguar a relevância, clareza e 

compreensão das perguntas que viriam a ser aplicadas aos inquiridos (Hill & Hill, 2005). O 

questionário foi submetido à apreciação de dez juízes, todos eles doutorados. Apenas cinco 

concluíram a validação. Optou-se por seleccionar duas áreas de especialização: Línguas; e 

Tecnologias na Educação (Tabela 30). Também se seleccionou um juiz de uma área de 

especialização totalmente díspar, a do Turismo, para perceber se o conteúdo do 

questionário estaria perceptível, assim como o layout. 

Tabela 30 

Área científica dos especialistas que validaram o questionário 

 N.º de Validações 

Área de especialização dos juízes Enviadas Efectuadas 

Línguas 5 2 

Tecnologias na Educação 4 2 

Turismo 1 1 

Total 10 5 

A revisão efectuada pelos especialistas consistiu na análise do questionário nas 

áreas científicas em que decorreu a investigação. Foram avaliadas a pertinência e a 

adequação da estrutura e do conteúdo do instrumento, numa escala de 0 a 10. Foi também 

facultada a possibilidade de se redigirem observações. Notificados por e-mail, os peritos 

puderam validar o questionário via Google Forms (Anexo C), cujos resultados se 

disponibilizam no Anexo D.  

Posteriormente, estimou-se a fiabilidade interna através do coeficiente  (Hill & Hill, 

1998a), o Alfa de Cronbach (Cronbach, 1990), calculado através do software Statistical 
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Package for the Social Sciences (SPSS), o IBM SPSS Statistics v. 22. Segundo Cubo et al., 

(2011), a fiabilidade é entendida como “congruencia o consistencia interna entre las 

respuestas que dan los sujetos a los distintos ítems de la prueba” (p. 202), ou seja, traduz-

se na consistência das respostas dadas às perguntas (Hill & Hill, 2005). O índice  “estima 

quão uniformemente os itens contribuem para a soma não ponderada do instrumento, 

variando numa escala de 0 a 1” (Maroco & Marques, 2006, p. 73). Os valores do coeficiente 

 para cada uma das quatro dimensões do nosso questionário disponibilizam-se na Tabela 

31. 

Tabela 31 

Consistência Interna do questionário 

 

 

 

Os resultados obtidos confirmaram a fiabilidade do instrumento, apesar de nas 

dimensões 1 e 4 os resultados não terem sido tão favoráveis (fraco e inaceitável) (Cubo et 

al., 2011; Hill & Hill, 1998a; Maroco & Marques, 2006), facto que poderá estar relacionado 

com o reduzido número de questões e/ou baixa inter-relação entre itens (Tavakol & Dennick, 

2011), pois quantos mais itens houver, maior será o valor de confiabilidade (Baptista et al., 

2013). 

Finalmente, elaborou-se uma carta de apresentação que se caracteriza por ser uma 

das partes mais críticas da expedição inicial do questionário, uma vez que fundamenta a 

legitimidade do estudo e a respeitabilidade do investigador, devendo ser como uma 

apresentação abreviada do estudo (Tuckman, 2012, p. 475), escrita com a maior clareza e 

nos termos mais delicados (A. Sousa, 2009), incluindo o objectivo da investigação; o 

anonimato dos inquiridos; e a confidencialidade das suas respostas. 

 

Dimensão 𝛼 

    1 .225 

    2 .847 
    3 .889 
    4 .652 
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2.3. Recolha de Dados 

O questionário, expedido via correio electrónico (e-mail), para um total de 325 

instituições associadas ao Camões, I. P., onde se disponibilizava um link de acesso ao 

questionário online, foi elaborado na Google Forms (Anexo E), um aplicativo descendente 

do Google Drive, porque é de carácter gratuito; permite criar e partilhar formulários online, 

sendo por isso altamente vantajoso em termos de rapidez de resposta e economia de 

custos (Coutinho, 2014); as respostas aos inquéritos são recolhidas de forma automática e 

eficiente, concentrando informações e gráficos de resposta que podem ser consultados em 

tempo real; e os dados obtidos podem ser visualizadas numa folha de cálculo, facilitando 

amplamente a organização de dados. O instrumento de estudo também foi enviado para a 

China continental, onde o acesso à Google é barrado, tendo-se, por isso, optado por 

disponibilizá-lo em formato Word e PDF. 

O questionário foi aplicado em dois momentos, pois o retorno de respostas, num 

primeiro momento, viria a ser baixo, ou seja, 60 respostas. Efectivamente, este período de 

recolha de dados (entre Junho e Setembro de 2015), crê-se, terá coincidido com um 

período que, grosso modo, se caracteriza pelo trabalho avultado (e.g., elaboração e 

aplicação de exames, avaliações, redação de relatórios, etc.), e, também, por ser o período 

de pausa lectiva. Com a finalidade de se obter mais dados, voltou-se a expedir o 

questionário, embora mais tarde, entre Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016. O volume de 

retorno não foi muito significativo (41 respostas), talvez porque para uns docentes seria uma 

época de avaliações e de final de semestre, e, para outros, de pausa lectiva. Dito de outra 

forma, a recolha de dados foi peródica (Coutinho, 2014, pois foi feita em dois momentos 

(Tabela 32). 

 

 



| Estudo Empírico | 

259 

Tabela 32  

Número de questionários distribuídos e recolhidos 

 N.º de respostas (N = 101)  

N.º expedições Junho-Setembro 2015 Dezembro 2015-Janeiro 2016 Taxa de retorno 

325 60 41 31.39% 

2.4. Análise de Dados 

Para a análise de dados recorreu-se ao software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), SPSS Statistics v. 22. Foram considerados os seguintes procedimentos: 

1. Estatística Descritiva, tendo-se contemplado a distribuição de frequências, nome 

que se dá ao conjunto de todos os valores de uma variável e das frequências 

correspondentes (Reis, 1998); e, as medidas de estatística descritiva, que se 

traduzem num “conjunto de dados relativos  

à observação de um determinado fenómeno de forma ainda mais resumida e 

permitem também a comparação de diferentes distribuições” (Reis, 1998, p. 63). 

 

2. Selecção de testes estatísticos (Reis et al., 1997), tendo-se enveredado pelos 

testes não paramétricos, cujo critério se baseou no facto de, segundo Baptista et al., 

(2013), a maioria das análises não paramétricas aceitarem distribuições não 

normais; e pelo facto de as variáveis não terem necessariamente de estar 

mensuradas num nível intervalar ou de razão. Dos testes não paramétricos 

existentes, optou-se por efectuar o teste chi quadrado ou 𝑋2, que se caracteriza por 

realizar uma avaliação de hipóteses que devem ser correlacionais; pela existência 

de duas variáveis envolvidas; pelo facto de o nível de mensuração das variáveis ser 

nominal ou ordinal (ou intervalar ou razão reduzidos a ordinal); e, de o procedimento 

calculado com uma tabela de contingência ou tabulação cruzada, que é um 

quadrado de duas dimensões, e cada dimensão conter uma variável (Baptista et al., 

2013. 
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A Figura 49 sintetiza os procedimentos implicados no decorrer da análise de dados 

da F1. 

Figura 49 

Procedimentos efectuados na análise de dados (F1) 

 

2.5. Resultados 

2.5.1. Estatística Descritiva. 

Sendo a estatística descritiva um conjunto de técnicas analíticas utilizadas para 

resumir um conjunto de dados recolhidos, organizadas através de números, tabelas e 

gráficos, que pretende dar informações sobre a tendência central e a dispersão dos dados, 

procedeu-se, primeiramente, à distribuição de frequências, um conjunto de pontuações 

organizadas nas suas respectivas categorias. Posteriormente, averiguaram-se as medidas 

de estatística descritiva: as de tendência central e de dispersão. Com base nos objectivos 

delineados, as variáveis que foram alvo de análise na estatística descritiva foram: 

• Preparação para a criação de materiais pedagógicos, na formação inicial. 

• Preparação para o uso das TIC na prática pedagógica. 

• Idade do professor. 

• Experiência do professor. 

• Tempo. 

1.º Procedimento

Estatística Descritiva

Distribuição de frequências

Medidas de estatística descritivas

2.º Procedimento

Testes Estatísticos

Testes Não Paramétricos (teste X2)
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• Frequência a formações contínuas. 

• Uso de ferramentas Web 2.0. 

• Ferramentas Web 2.0 utilizadas na prática pedagógica. 

• Necessidades comunicativas do aprendente. 

• Estratégias de ensino. 

• Acesso a materiais didácticos PLNM (PLE/PLS/PLH). 

• Métodos de língua. 

• Desenvolvimento de tarefas holísticas.  

2.5.1.1.  Variável Preparação para a criação de materiais pedagógicos, na 

formação inicial. 

Quanto à distribuição de frequências, os resultados obtidos resumem-se na Tabela 

33. Metade dos inquiridos (n = 53) referiu ter recebido, na formação inicial (Licenciatura), 

preparação para a criação de material pedagógico.  

Tabela 33 

Distribuição de frequências da variável “Preparação para a Criação de Materiais Pedagógicos na Formação 

Inicial” 

 

 

 

 

 

Relativamente às medidas de tendência central (Tabela 34), a formação inicial para 

a criação de recursos pedagógicos da amostra desvia-se, em média, .5 unidades de escala 

em relação à média (M = .52).  

A formação inicial que frequentou preparou os formandos 
para a criação de recursos pedagógicos. 

 f % 

Valid Não 48 47.5 

Sim 53 52.5 

Total 101 100.0 
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Tabela 34  

Medidas de tendência da variável “Preparação para a Criação de Materiais Pedagógicos na Formação Inicial” 

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

A formação inicial que frequentou preparou os formandos para 
a criação de recursos pedagógicos. 101 .52 .502 .252 

Valid N (listwise) 101    

 

2.5.1.2. Variável Preparação para o uso das TIC na prática pedagógica. 

Quanto à distribuição de frequências (Tabela 35), apenas um quarto dos inquiridos 

(n = 25) referiu ter recebido, nos cursos de formação inicial (Licenciatura), preparação para 

o uso das TIC. Os restantes (n = 76) indicaram não ter recebido qualquer preparação. 

Tabela 35  

Distribuição de frequências da variável “Preparação para o uso das TIC na Prática Pedagógica” 

Esta formação ofereceu preparação no âmbito das TIC para o ensino das línguas. 

 f % 

Valid Não 76 75.2 
Sim 25 24.8 
Total 101 100.0 

A preparação em TIC da amostra desvia-se, em média, .43 unidades de escala em 

relação à média (M = .25) (Tabela 36). 

Tabela 36  

Medidas de tendência da variável “Preparação para o uso das TIC na Prática Pedagógica” 

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

Esta formação ofereceu preparação no âmbito das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) para o ensino das línguas. 
101 .25 .434 .188 

Valid N (listwise) 101    

 

 



| Estudo Empírico | 

263 

2.5.1.3. Variável Idade do Professor. 

A faixa etária mais significativa dos inquiridos é entre os 30-39 anos (n = 53), 

seguindo-se a faixa etária entre os 40-50 anos (n = 25), o segundo grupo mais 

representativo. Os dois grupos menos representativos são constituídos por sujeitos cuja 

idade é > 51 anos, assim como a que se situa entre os 20 e os 29 anos (Tabela 37). A faixa 

etária da amostra desvia-se, em média, .84 unidades de escala em relação à média (M = 

2.47) (Tabela 38). 

Tabela 37  

Distribuição de frequências da variável “Idade do Professor” 

Idade 

 f % 

Valid 20-29 anos 8 7.9 

30-39 anos 53 52.5 

40-50 anos 25 24.8 

> 51 anos 15 14.9 

Total 101 100.0 

 

 

Tabela 38 

Medidas de tendência da variável “Idade do Professor” 

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

Idade 101 2.47 .843 .711 
Valid N (listwise) 101    

 

 

2.5.1.4. Variável Experiência do professor. 

 

Quanto à distribuição de frequência dos professores que usa pouco as ferramentas 

Web 2.0, cerca de metade (n = 28) dos sujeitos respondentes (n = 54), concorda que tal e 

se deve à pouca experiência que têm (Tabela 39). A falta de experiência no âmbito da 



| Analysis del Desarollo de Contenidos Digitales para la Cualificación del Profesorado de Portugués Lengua no Materna | 

 

264 

utilização de recursos digitais da amostra desvia-se, em média, .83 unidades de escala em 

relação à média (M = 3.00) (Tabela 40).  

Tabela 39  

Distribuição da frequência da variável “Experiência do Professor” 

 

O fraco recurso às ferramentas WEB 2.0 deve-se à falta de experiência. 

 f 
% 

Valid Discordo totalmente 6 5.9 

Discordo 11 10.9 

Concordo 28 27.7 

Concordo totalmente 3 3.0 

Não sabe/não responde 6 5.9 

Total 54 53.5 

Missing System 47 46.5 

Total 101 100.0 

 

Tabela 40   

Medidas de tendência da variável “Experiência do Professor” 

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 
a) falta de experiência 101 3.00 .825 .680 

Valid N (listwise) 101    

 

2.5.1.5. Variável Tempo. 

Quanto à distribuição de frequência da variável Tempo, quase metade dos 

respondentes (n =45) discorda que a não utilização das TIC na prática docente se deva à 

falta de tempo (Tabela 41). Porém, 36.6% dos professores (n = 37) concorda que o fraco 

uso das TIC se deva à falta de tempo. A falta de tempo no âmbito da utilização de recursos 

digitais da amostra desvia-se, em média, .90 unidades de escala em relação à média (M = 

2.74) (Tabela 42).  
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Tabela 41  

Distribuição da frequência da variável “Tempo” 

c) falta de tempo. 

 f % 

Valid Discordo totalmente 2 2.0 
Discordo 45 44.6 
Concordo 37 36.6 
Concordo totalmente 11 10.9 
Não sabe/não responde 6 5.9 

Total 101 100.0 

 

 

Tabela 42  

Medidas de tendência da variável “Tempo”  

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

c) falta de tempo. 101 2.74 .902 .813 

Valid N (listwise) 101    

 

2.5.1.6. Variável Frequência de Formações Contínuas. 

Quanto à distribuição de frequências (Tabela 43), quarenta e dois inquiridos (n = 42) 

fizeram formação contínua no âmbito do PLNM (PLE/PLS/PLH), pelo que os restantes (n = 

59) afirmaram não ter recebido qualquer tipo de formação.  

Tabela 43  

Distribuição de frequências da variável “Frequência de Formações Contínuas” 

Frequentou alguma formação contínua no âmbito do PLNM? 

 f % 

Valid Não 59 58.4 

Sim 42 41.6 

Total 101 100.0 

 

Relativamente às medidas de tendência central (Tabela 44), a formação contínua no 

âmbito do PLNM da amostra desvia-se, em média, .49 unidades de escala em relação à 

média (M = .42).  
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Tabela 44 

Medidas de tendência da variável “Frequência de Formações Contínuas” 

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

Frequentou alguma formação contínua no âmbito do 
PLNM? 

101 .42 .495 .245 

Valid N (listwise) 101    

 

2.5.1.7. Variável Uso de Ferramentas Web 2.0.  

Na distribuição de frequência da variável Recurso às ferramentas Web 2.0, mais de 

metade dos respondentes (n = 66) afirma utilizar ferramentas Web 2.0 na prática docente 

(Tabela 45), sendo que os restantes (n = 35) afirmam não as utilizar. Na amostra, o uso das 

ferramentas Web 2.0 na prática docente, desvia-se, em média, .47 unidades de escala em 

relação à média (M = .65) (Tabela 46).  

Tabela 45  

Distribuição de frequências da variável “Recurso às Ferramentas Web 2.0” 

Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0  

 f % 
Valid Não 35 34.7 

Sim 66 65.3 

Total 101 100.0 

 
 

Tabela 46  

Medidas de tendência da variável “Recurso a Ferramentas Web 2.0 na Prática Docente” 

 
Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

Para o ensino-aprendizagem de PLNM 
costuma recorrer às ferramentas Web 2.0  

101 .65 .478 .229 

Valid N (listwise) 101    

 

 

 



| Estudo Empírico | 

267 

2.5.1.8. Variável Ferramentas Web 2.0 Utilizadas na Prática Pedagógica. 

Neste ponto, proceder-se-á à enunciação de todas as ferramentas Web 2.0 que 

foram alvo de prospecção, ou seja, as que os professores referiram utilizar na prática 

pedagógica. Assim, e porque a lista de ferramentas é extensa – a lista é composta por vinte 

e uma ferramentas Web 2.0 -, optou-se por condensar a informação na Tabela 47, onde se 

enunciam aquelas que tiveram representatividade pouco significativa e as que tiveram mais 

representatividade, cujos resultados se apresentam posteriormente. No Anexo F 

disponilizam-se os resultados obtidos relativamente às ferramentas pouco ou nada 

utilizadas.  

Tabela 47 

Ferramentas Web 2.0 com maior e menor representatividade na prática pedagógica 

Ferramentas Web 2.0  na Prática Pedagógica 

Não utilizadas Utilizadas 

− Slideshare; 

− Google Groups;  

− RealtimeBoard, agora designada Miro; 

− WebWhiteboard; 

− Soundcloud; 

− SonicVisualizer; 

− Moovly; 

− Animoto; 

− Windows Movie Maker1; 

− Google Plus (Google+)2; 

− VirtualDub; 

− Google Hangout. 

− Prezi;  

− PowerPoint Online; 

− Google Drive;  

− Dropbox; 

− Audacity;   

− YouTube; 

− Vimeo; 

− Skype; 

− Facebook; 

− Gmail. 

Nota. 1Não está disponível para download desde 2012. https://support.microsoft.com/en-
us/help/4054502/windows-10-movie-maker-is-no-longer-available-for-download, mas que, curiosamente, 
alguns professores referiram utilizar. 2Terminou em Agosto de 2019, segundo o sítio 
https://plus.google.com/+googleplus, uma rede social que surgiu para competir com a Facebook 
(https://www.digitalinformationworld.com/2018/10/the-end-of-google-announced-by-google.html). 

Em seguida, procede-se à exposição dos resultados estatísticos descritivos das 

ferramentas Web 2.0 que os professores respondentes mais vezes referiram utilizar na sua 

prática pedagógica, para trabalhar as diversas competências em língua. Antes, porém, é 

feita uma breve descrição de cada uma delas (Tabela 48). 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4054502/windows-10-movie-maker-is-no-longer-available-for-download
https://support.microsoft.com/en-us/help/4054502/windows-10-movie-maker-is-no-longer-available-for-download
https://plus.google.com/+googleplus
https://www.digitalinformationworld.com/2018/10/the-end-of-google-announced-by-google.html
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Tabela 48 

Ferramentas Web 2.0 mais utilizada pelos professores de PLNM. 

Ferramenta Web 2.0  Descrição 

Prezi 
https://prezi.com 

Ferramenta para criar apresentações, permitindo a realização de 
zoom em textos, imagens e figuras, facilita a visualização de 
informações que o apresentador queira dar foco. É possível 
disponibilizar um vídeo numa apresentação. 

PowerPoint Online 

Acedendo ao sítio https://office.live.com/start/powerpoint.aspx, basta 
fazer o login na conta Microsoft do utilizador e começar a editar. Há, 
porém, algumas limitações ao nível da edição, visto que nem todos 
os recursos disponibilizados na Microsoft PowerPoint se 
disponibilizam no PowerPoint Online. O PowerPoint Online permite 
criar apresentações, a partir do recurso a modelos; adicionar, nos 
slides, transições, animações, fotografias, vídeos online (links); 
trabalhar em coautoria, em simultâneo, com um grupo na mesma 
apresentação PowerPoint. 

Google Drive 
https://www.google.pt/intl/pt-
PT_ALL/drive/ 

Ferramenta que posibilita a concretização de cópias de segurança 
(backup) de ficheiros, partilha, para além de de ser coloborativa. 
Oferece até 15GB de armazenamento online gratuito. 

Dropbox 
https://www.dropbox.com 

Serviço de armazenamento (até 2GB) e de partilha de arquivos, cujo 
princípio é possibilitar a sincronização entre um ou mais 
computadores. 

Audacity 
https://www.audacityteam.org/ 

Software de livre acesso, de edição digital de áudio. Entre outras 
funcionalidades, esta ferramenta permite gravar reproduzir sons; 
importar e exportar ficheiros, em diferentes formatos; permite alterar 
a velocidade de som, remover ruídos; é de fácil utilização.   

YouTube 
https://www.youtube.com/ 

Plataforma que possibilita compartilhar vídeos enviados pelos 
usuários via Internet. 

Vimeo  
https://vimeo.com 

Plataforma de partilha de vídeios, cujos utilizadores podem 
disponibilizar vídeos (upload), partilhar e ver vídeos. 

Skype 
https://www.skype.com/pt/ 

Software que permite efectuar chamadas de voz e enviar 
mensagens, para números móveis ou fixos, nacionais ou 
internacionais, mediante aquisição de crédito. Por outro lado, 
permite efectuar videochamadas gratuitas, para um ou mais 
indivíduos, sendo possível, a título de exemplo, fazer partilha de 
ecrã ou até mesmo enviar ficheiros. 

Facebook 
https://www.facebook.com/ 

Rede social que tem como missão "Give people the power to build 
community and bring the world closer together" (Facebook, 2018). 
Permite trocar mensagens privadas e públicas entre si e os 
participantes de grupos de amigos. 

Gmail 
https://accounts.google.com/ 

Serviço webmail gratuito da Google, também conhecido como 
Google Mail. 

    

2.5.1.8.1. Prezi. 

A ferramenta Prezi foi referida como sendo utilizada para trabalhar as competências 

lexicais (n = 17) e gramaticais (n = 15), bem como a produção escrita (n = 11). No entanto, 

verificou-se ser significativamente pouco utilizada para trabalhar a compreenão (n = 6), e 

https://prezi.com/
https://office.live.com/start/powerpoint.aspx
https://www.google.pt/intl/pt-PT_ALL/drive/
https://www.google.pt/intl/pt-PT_ALL/drive/
https://www.dropbox.com/
https://www.audacityteam.org/
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://www.skype.com/pt/
https://www.facebook.com/
https://accounts.google.com/
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produção orais (n = 7). Não se detectou, então, uma representatividade significativa em 

relação ao uso desta ferramenta digital. 

Figura 50 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Prezi para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua 

 

 

Tabela 49.  

Distribuição de utilizadores da ferramenta Prezi para trabalhar diferentes competências comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Prezi 

 f %     

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N  M SD Variance 

Vocabulário 17 84 101  16.8 83.2 100  .17 .376 .141 

Gramática 15 86 101  14.9 85.1 100  .15 .357 .128 

Escrita 11 90 101  10.9 89.1 100  .11 .313 .098 

Audição 6 95 101  5.9 94.1 100  .06 .238 .056 

Leitura 9 92 101  8.9 91.1 100  .09 .286 .082 

Oralidade 7 94 101  6.9 93.1 100  .07 .255 .065 

Domínio social do uso 
da língua 

9 92 101  8.9 91.1 100  .09 .286 .082 

 

2.5.1.8.2. PowerPoint Online. 

A ferramenta digital PowerPoint Online foi referida como sendo utilizada para 

trabalhar as competências lexicais (n = 41) e gramaticais (n = 36). Apenas 23 sujeitos (n = 

23) afirmaram recorrer a esta ferramenta para trabalhar tanto a produção escrita como a 

compreensão escrita. Com uma representatividade manifestamente mais baixa destacou-se 

a compreensão do oral (n = 4) (Tabela 50). 

16.8% 14.9% 10.9% 5.9% 8.9% 6.9% 8.9%

vocabulário gramática escrita audição leitura oralidade domínio social
do uso da

língua

Utilizadores de Prezi
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Figura 51 

Percentagem de utilizadores da ferramenta PowerPoint Online para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

 

 

Tabela 50  

Distribuição de utilizadores da ferramenta PowerPoint Online para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de PowerPoint 

 f %     

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N  M SD Variance 

Vocabulário 41 60 101  40.6 59.4 100  .41 .494 .244 
Gramática 36 65 101  35.6 64.4 100  .36 .481 .232 
Escrita 23 78 101  22.8 77.2 100  .23 .421 .178 
Audição 4 97 101  4 96 100  .04 .196 .038 
Leitura 23 78 101  22.8 77.2 100  .23 .421 .178 
Oralidade 17 84 101  16.8 83.2 100  .17 .376 .141 
Domínio social do uso 
da língua 

20 81 101  19.8 80.2 100  
.20 .400 .160 

 

2.5.1.8.3. Google Drive. 

Constatou-se que a ferramenta digital Google Drive é significativamente pouco 

utilizada para trabalhar a compreensão do oral (n = 8), bem como a produção do oral (n = 9). 

Para trabalhar outras competências, apenas 13 sujeitos (n = 13) afirmaram trabalhar tanto a 

produção como a compreensão escrita; 12  (n = 12) as competências lexical e gramatical; e 

10 (n = 10) a competência sociolinguística (Tabela 51). 

 

40.6%
35.6%

22.8%

4%

22.8%
16.8% 19.8%

Utilizadores de PowerPoint
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Figura 52 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Google Drive para trabalhar diferentes competências comunicativas 

em língua. 

 

 

Tabela 51 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Google Drive para trabalhar diferentes competências comunicativas 

em língua. 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Google Drive 

 f %     

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N  M SD Variance 

Vocabulário 12 89 101  11.9 88.1 100  .12 .325 .106 
Gramática 12 89 101  11.9 88.1 100  .12 .325 .106 
Escrita 13 88 101  12.9 87.1 100  .13 .337 .113 
Audição 8 93 101  7.9 92.1 100  .08 .271 .074 
Leitura 13 88 101  12.9 87.1 100  .13 .337 .113 
Oralidade 9 92 101  8.9 91.1 100  .09 .286 .082 
Domínio social do uso 
da língua 

10 91 101  9.9 90.1 100  .10 .300 .090 

 

 

2.5.1.8.4. Dropbox. 

Verificou-se que a ferramenta digital Dropbox é mais utilizada para trabalhar a 

competência lexical (n = 37), a compreensão escrita (n = 34) e a produção escrita (n = 30) 

(Tabela 52). É menos utilizada, porém, para trabalhar a competência gramatical, a produção 

do oral, a competência sociolinguística e a compreensão do oral.  

 

 

 

11.9% 11.9% 12.9% 7.9% 12.9% 8.9% 9.9%

vocabulário gramática escrita audição leitura oralidade domínio social
do uso da

língua

Utilizadores de Google Drive
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Figura 53 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Dropbox para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua 

 

 

Tabela 52 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Dropbox para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Dropbox 

 f %     

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N  M SD Variance 

Vocabulário 37 64 101  36.6 63.4 100  .37 .484 .234 
Gramática 25 76 101  24.8 75.2 100  .25 .434 .188 
Escrita 30 71 101  29.7 70.3 100  .30 .459 .211 
Audição 15 86 101  14.9 85.1 100  .15 .357 .128 
Leitura 34 67 101  33.7 66.3 100  .34 .475 .226 
Oralidade 20 81 101  19.8 80.2 100  .20 .400 .160 
Domínio social do uso 
da língua 

19 82 101  18.8 81.2 100  .19 .393 .154 

 

 

2.5.1.8.5. Audacity. 

 

Apesar de não ser significativamente utilizada pelos professores inquiridos, verificou-

se que a ferramenta Audacity é mais utilizada para trabalhar a compreensão do oral (n = 18) 

e a produção do oral (n = 11). É menos utilizada, porém, para trabalhar a produção e 

compreensão escritas. 
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Figura 54 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Audacity para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua

 

 

Tabela 53 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Audacity para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Audacity 
 f %     

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N  M SD Variance 

Vocabulário 8 93 101  7.9 92.1 100  .08 .271 .074 
Gramática 6 95 101  4 96 100  .04 .196 .038 
Escrita 4 99 101  2 98 100  .02 .140 .020 
Audição 18 83 101  17.8 82.2 100  .18 .385 .148 
Leitura 3 98 101  3 97 100  .03 .171 .029 
Oralidade 11 90 101  10.9 89.1 100  .11 .313 .098 
Domínio social do uso 
da língua 

6 95 101  5.9 94.1 100  .06 .238 .056 

 

2.5.1.8.6. YouTube. 

 

Constatou-se que a ferramenta digital YouTube é utilizada por mais de metade dos 

professores (n = 76) para trabalhar a compreensão do oral, bem como para trabahar e a 

competência lexical (n = 56). É ainda bastante utilizada para trabalhar a competência 

sociolinguística (n = 42). É menos utilizada, porém, para trabalhar a compreensão escrita (n 

= 8). 
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Figura 55 

Percentagem de utilizadores da ferramenta YouTube para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua 

 

 

Tabela 54 

Distribuição de utilizadores da ferramenta YouTube para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua. 

Descriptive Statistics 

 Utilização de YouTube 

 f %     

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N  M SD Variance 

Vocabulário 56 45 101  55.4 44.6 100  .55 .500 .250 

Gramática 28 73 101  27.7 72.3 100  .28 .450 .202 

Escrita 14 87 101  13.9 86.1 100  .14 .347 .121 

Audição 76 25 101  75.2 24.8 100  .75 .434 .188 

Leitura 8 93 101  7.9   92.1 100  .08 .271 .074 

Oralidade 37 64 101  36.6 63.4 100  .37 .484 .234 

Domínio social do uso 
da língua 

42 59 101  41.6 58.4 100  .42 .495 .245 

2.5.1.8.7. Vimeo. 

Verificou-se que a ferramenta digital Vimeo é mais utilizada para trabalhar a 

compreensão do oral (n = 21), seguida da competência lexical (n = 16), competência 

sociolinguística (n = 13) e produção do oral (n = 11). Em números manifestamente mais 

reduzidos destaca-se a produção escrita (n = 2). 
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Figura 56 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Vimeo para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua 

 

 

Tabela 55 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Vimeo para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua. 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Vimeo 

 f %     

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N  M SD Variance 

Vocabulário 16 85 101  15.8 84.2 100  .16 .367 .135 
Gramática 7 94 101  6.9 93.1 100  .07 .255 .065 
Escrita 2 99 101  2 98 100  .02 .140 .020 
Audição 21 80 101  20.8 79.2 100  .21 .408 .166 
Leitura 4 97 101  4 96 100  .04 .196 .038 
Oralidade 11 90 101  10.9 89.1 100  .11 .313 .098 
Domínio social do uso 
da língua 

13 88 101  12.9 87.1 100  .13 .337 .113 

 

2.5.1.8.8. Skype. 

  

Verificou-se que a ferramenta Skype é mais utilizada para trabalhar a produção do 

oral (n = 20), a competência lexical (n = 18) e a compreensão do oral (n = 15). Apenas 6 e 5 

dos professores respondentes afirmaram recorrer a esta ferramenta para trabalhar, 

respectivamente, a produção e compreensão escritas. 
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Figura 57 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Skype para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua. 

 

 

Tabela 56 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Skype para trabalhar diferentes competências comunicativas em 
língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Skype 

 f %     

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N  M SD Variance 

Vocabulário 18 83 101  17.8 82.2 100  .18 .385 .148 
Gramática 9 92 101  8.9 91.1 100  .09 .286 .082 
Escrita 6 95 101  5.9 94.1 100  .06 .238 .056 
Audição 15 86 101  14.9 85.1 100  .15 .357 .128 
Leitura 5 96 101  5 95 100  .05 .218 .048 
Oralidade 20 81 101  19.8 80.2 100  .20 .400 .160 
Domínio social do uso 
da língua 

10 91 101  9.9 90.1 100  .10 .300 .090 

 

2.5.1.8.9. Facebook. 

A ferramenta Facebook foi referida ser utilizada por praticamente um quarto dos 

sujeitos inquiridos, para trabalhar a competência sociolinguística (n = 25) e a competência 

lexical (n = 24). Dezoito professores (n = 18) afirmaram fazer uso do Facebook para 

trabalhar a compreensão escrita. Com menor representatividade destacou-se a produção 

escrita (n = 12) (Tabela 57). 
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Figura 58 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Facebook para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua 

 

 

Tabela 57 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Facebook para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Facebook 

 f %     

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N  M SD Variance 

Vocabulário 24 77 101  23.8 76.2 100  .24 .428 .183 
Gramática 13 88 101  12.9 87.1 100  .13 .337 .113 
Escrita 12 89 101  11.9 88.1 100  .12 .325 .106 
Audição 13 88 101  12.9 87.1 100  .13 .337 .113 
Leitura 18 83 101  17.8 82.2 100  .18 .385 .148 
Oralidade 13 88 101  12.9 87.1 100  .13 .337 .113 
Domínio social do uso 
da língua 

25 76 101  24.8 75.2 100  .25 .434 .188 

 

2.5.1.8.10. Gmail. 

A ferramenta Gmail foi referida ser utilizada por quase metade dos professores 

inquiridos para trabalhar a competência lexical (n = 45), produção escrita (n = 40) e a 

compreensão escrita (n = 35). A menor representatividade incidiu na produção (n = 16) e 

compreensão orais (n = 15). 
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Figura 59 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Gmail para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua 

 

 

 

Tabela 58 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Gmail para trabalhar diferentes competências comunicativas em 

língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Gmail 
 f %     

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N  M SD Variance 

Vocabulário 45 56 101  44.6 55.4 100  .45 .500 .250 
Gramática 34 67 101  33.7 66.3 100  .34 .475 .226 
Escrita 40 61 101  39.6 60.4 100  .40 .492 .242 
Audição 15 86 101  14.9 85.1 100  .15 .357 .128 
Leitura 35 66 101  34.7 65.3 100  .35 .478 .229 
Oralidade 16 85 101  15.8 84.2 100  .16 .367 .135 
Domínio social do uso 
da língua 

28 73 101  27.7 72.3 100  .28 .450 .202 

 

 
2.5.1.9. Variável Necessidades Comunicativas dos Aprendentes. 

 

Na distribuição de frequência da variável Necessidades dos Aprendentes, mais de 

metade dos respondentes (n = 59) disse concordar que ao criar-se recursos educativos 

digitais se dá resposta às necessidades dos aprendentes, enquanto que 32.7% (n = 33) 

disse concordar totalmente (Tabela 59). Na amostra, a necessidade dos aprendentes, 

desvia-se, em média, .63 unidades de escala em relação à média (M = 3.33) (Tabela 60). 
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Tabela 59 

Frequência de utilizadores que utiliza ferramentas Web 2.0 para atender às necessidades dos aprendentes 

Considera que ao criar recursos educativos digitais está a atender às necessidades dos seus alunos. 
 f % 

Valid 
Discordo 6 5.9 

Concordo 59 58.4 

Concordo totalmente 33 32.7 

Não sabe/não responde 3 3.0 

Total 101 100.0 

 

 

Tabela 60 

Distribuição de professores de PLNM que utilizam ferramentas Web 2.0  para atender às necessidades dos 

aprendentes 

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

Considera que ao criar recursos educativos digitais está a atender às 
necessidades dos seus alunos. 

101 3.33 .634 .402 

Valid N (listwise) 101    

 

2.5.1.10. Variável Estratégias de Ensino. 

 

Na distribuição de frequência da variável Estratégias de Ensino, obteve-se um total 

de 66 respostas. Deste valor, mais de metade (n = 41) disse concordar que as TIC 

contribuem para a diversificação de estratégias de ensino, contra 23 sujeitos (n = 23) que 

disseram concordar totalmente (Tabela 61). A amostra desvia-se, em média, .54 unidades 

de escala em relação à média (M = 3.36) (Tabela 62).  
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Tabela 61 

Frequência de professores de PLNM que utiliza ferramentas Web 2.0 para diversificação de estratégias de 

ensino 

b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

 f % 

Valid 
Discordo 1 1.0 

Concordo 41 40.6 

Concordo totalmente 23 22.8 

Não sabe/não responde 1 1.0 

Total 66 65.3 

Missing 
System 35 34.7 

Total 101 100 

 
 
 

Tabela 62 

Distribuição de professores de PLNM que utiliza ferramentas Web 2.0  para diversificação de estratégias de 

ensino 

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 66 3.36 .545 .297 

Valid N (listwise) 66    

 

2.5.1.11. Variável Acesso a Materiais Didácticos PLNM (PLE/PLS/PLH). 

Na distribuição de frequência da variável Acesso a Materiais Didácticos de PLNM 

(PLE/PLS/PLH), mais de metade dos respondentes (n = 56) afirmou ter dicifuldade em 

encontrar materiais didácticos dirigidos ao ensino do PLNM (Tabela 63). A facilidade em 

encontrar materiais didácticos da amostra desvia-se, em média, .50 unidades de escala em 

relação à média (M = .45) (Tabela 64).  

 

 



| Estudo Empírico | 

281 

Tabela 63 

Frequência de utilizadores que afirmou conseguir obter materiais adaptados ao ensino do PLE/PLS 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino de 
Português Europeu como Língua Estrangeira (PLE)/Língua Segunda (PLS) 

 f % 

Valid Não 56 55,4 

Sim 45 44,6 

Total 101 100.0 

 

Tabela 64 

Medidas de tendência da variável Acesso a Materiais Didácticos PLNM (PLE/PLS/PLH) 

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

Tem facilidade em encontrar materiais didáticos 

adaptados ao ensino de Português Europeu 

como Língua Estrangeira (PLE)/Língua 

Segunda (PLS) 

101 .45 .500 .250 

Valid N (listwise) 101    

 

2.5.1.12. Variável Métodos de Língua. 

Na distribuição de frequência da variável Método de Língua, mais de metade dos 

respondentes (n = 57) concorda totalmente que se deve aplicar diferentes metodologias, em 

função das necessidades dos aprendentes, a par de 42 sujeitos que concordam apenas 

(Tabela 65). A facilidade em encontrar materiais didácticos da amostra desviou-se, em 

média, .53 unidades de escala em relação à média (M = 3.60) (Tabela 66).  

Tabela 65 

Frequência de professores que adopta diferentes métodos para dar resposta às necessidades dos aprendentes 

Defende o recurso a diferentes métodos de língua de modo a dar resposta às necessidades 
dos aprendentes 

 f % 

Valid Concordo 42 41.6 

Concordo totalmente 57 56.4 

Não sabe/não responde 2 2.0 

Total 101 100.0 
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Tabela 66 

Medidas de tendência da variável “Métodos de Língua” 

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

Defende o recurso a diferentes metodologias de língua de 
modo a dar resposta às necessidades dos aprendentes 

101 3.60 .531 .282 

Valid N (listwise) 101    

 

2.5.1.13. Variável Atitude Holística. 

Na distribuição de frequência da variável Atitude Holística, a maioria dos professores 

inquiridos (n = 96) afirmou adoptar uma atitude holística relativamente aos conteúdos 

programáticos em estudo (Tabela 67). A amostra desviou-se, em média, .218 unidades de 

escala em relação à média (M = .95) (Tabela 68).  

Tabela 67 

Frequência de professores que adopta actividades holísticas 

d) procura adoptar uma atitude holística em relação ao assunto em 
estudo. 

 f % 

Valid Não 5 5.0 
Sim 96 95.0 
Total 101 100.0 

 
 
 
Tabela 68 

Medidas de tendência da variável “Tarefas Holísticas” 

Descriptive Statistics 

 N M SD Variance 

d) procura adoptar uma atitude holística em 
relação ao assunto em estudo. 

101 .95 .218 .048 

Valid N (listwise) 101    

2.5.2. Estatística Inferencial. 

O processo adoptado para realizar a análise inferencial foi o seguinte: 

1. Representação da tendência dos resultados através de um gráfico. 
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2. Enunciação da tabela com toda a análise para se decidir qual das provas se 

aplicou, paramétrica ou não paramétrica. 

3. Enunciação do teste estatístico aplicado. 

4. Deu-se resposta ao contraste realizado à hipótese nula (H0) e à hipótese de 

trabalho. 

Hipótese 1. Quanto menores forem as competências para a criação de materiais 

didácticos para o ensino-aprendizagem do PLNM (PLE/PLS(PLH), a frequência de 

formações contínuas aumenta. 

Figura 60 

Relação, em percentagem, entre a variável “Preparação para a Criação de Recursos Pedagógicos” e a variável 

“Frequência de Formações Contínuas de PLNM”. 
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Tabela 69 

Relação (crosstabulation) entre a variável “Preparação para a Criação de Recursos Pedagógicos” e variável 

“Frequência de Formações Contínuas de PLNM” 

Como se efectuou uma associação entre duas variáveis binárias, e como os 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos 

(menos de 20% de células da tabela de contingência com valor esperado inferior a cinco e 

todas as células com valor esperado superior a 1), este teste não paramétrico foi o mais 

apropriado. 

Tabela 70  

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Assimptótico (Hipótese 1) 

     Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

10.564a 1 .001 
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.96. 

 

Os resultados indicaram: 

A partir do teste chi quadrado assimptótico, 𝑥2(1) = 10.564, 𝑝 = .001, verificou-se que 

existia evidência estatística para rejeitar a H0, logo, aceitou-se a hipótese de trabalho. 

Hipótese 2. A preparação dos professores para o uso das TIC em contexto educativo 

aumenta a frequência a formações contínuas dirigidas ao ensino-aprendizagem do 

PLNM (PLE/PLS/PLH). 

A formação inicial que frequentou preparou os formandos para a criação de recursos pedagógicos. * 
Frequentou alguma formação contínua no âmbito do PLNM?  Crosstabulation 

 

Frequentou alguma formação contínua no 
âmbito do PLNM? 

Variable   Não Sim Total 

A formação inicial que frequentou 
preparou os formandos para a criação 
de recursos pedagógicos. 

Não Count 20 28 48 

 %  33.9% 66.7% 47.5% 

Sim Count 39 14 53 

 %  66.1% 33.3% 52.5% 

Total Count 59 42 101 

 %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Figura 61 

Relação, em percentagem, entre a variável “Preparação TIC para o Ensino das Línguas” e a variável 

“Frequência de Formações Contínuas de PLNM 

 

 

Tabela 71 

Relação (crosstabulation) entre a variável “Preparação TIC Para o Ensino das Línguas” e a variável “Frequência 

de Formações Contínuas de PLNM”. 

 

 

Como se efectuou uma associação entre duas variáveis binárias, e como os 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos, este 

teste não paramétrico foi o mais apropriado. 
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25.4% 23.8%

Não Sim

Esta formação ofereceu preparação TIC para o ensino das línguas?

Sim

Não

Frequentou formações
contínuas de PLNM?

Esta formação ofereceu preparação no âmbito das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
para o ensino das línguas. * Frequentou alguma formação contínua no âmbito do PLNM? 
Crosstabulation 

 

Frequentou alguma formação contínua no 
âmbito do PLNM? 

Variable   Não Sim Total 

Esta formação ofereceu preparação no 
âmbito das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) para o ensino das 
línguas. 

Não Count 44 32 76 

 %  74.6% 76.2% 75.2% 

Sim Count 15 10 25 

 %  25.4% 23.8% 24.8% 

Total Count 59 42 101 

 %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 72 

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Assimptótico (Hipótese 2) 

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

.034a 1 .853 

a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.40. 

 

Os resultados indicaram: 

A partir do teste chi quadrado assimptótico, 𝑥2 = .034, 𝑝 = .853, concluiu-se que se 

aceitava a H0, tendo-se rejeitado, por isso, a hipótese de trabalho. 

Hipótese 3. O uso dos recursos educativos digitais aumenta em função das 

formações contínuas frequentadas.  

Figura 62 

Relação, em percentagem, entre a variável “Utilização Ferramentas Web 2.0 na Prática Pedagógica” e a variável 

“Frequência de Formações Contínuas de PLNM” 
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Tabela 73 

Relação (crosstabulation) entre a variável “Utilização Ferramentas Web 2.0 na Prática Pedagógica” e a variável 

“Frequência de Formações Contínuas de PLNM” 

 

Como se efectuou uma associação entre duas variáveis binárias, e como os 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado aassimptótico eram satisfeitos, este 

teste não paramétrico foi o mais apropriado. 

Tabela 74 

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Assimptótico (Hipótese 3) 

Chi-Square Tests 

Pearson ChiI-Square Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

2.274a 1 .132 
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.55. 

 

Os resultados indicaram: 

A partir do teste chi quadrado assimptótico, 𝑥2 = 2.274, 𝑝 = .132, concluiu-se que se 

aceitava a H0, tendo-se rejeitado, por isso, a hipótese de trabalho (H3). 

Hipótese 4. O uso de recursos educativos digitais diminui em função da idade, dos 

anos de serviço e do tempo do professor. 

Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0   * 
Frequentou alguma formação contínua no âmbito do PLNM? Crosstabulation 

 

Frequentou alguma formação contínua 
no âmbito do PLNM? 

Variable   Não Sim Total 

Para o ensino-aprendizagem de 
PLNM costuma recorrer às 
ferramentas Web 2.0  

Não Count 24 11 35 

 %  40.7% 26.2% 34.7% 

Sim Count 35 31 66 

 %  59.3% 73.8% 65.3% 

Total Count 59 42 101 

 %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Procedeu-se ao contraste empírico desta hipótese através das sub-hipóteses que 

em seguida se apresentam. 

Hipótese 4.1. O uso de recursos educativos digitais diminui em função da idade do 

professor. 

Figura 63 

Relação entre a variável “Utilização Ferramentas Web 2.0 na Prática Pedagógica” e a variável “Idade" 

 

Tabela 75 

Relação (crosstabulation) entre a variável “Utilização Ferramentas Web 2.0 na Prática Pedagógica” e a variável 

"Idade" 

 

 
Como se efectuou uma associação entre uma variável binária e uma variável 

categórica ordinal, optou-se por considerar o teste não paramétrico chi quadrado for 
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40-50 anos > 51 anos

Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0   * Idade 
Crosstabulation 

 Idade (anos) 

Variable   20-29  30-39  40-50  > 51  Total 

Para o ensino-aprendizagem de 
PLNM costuma recorrer às 
ferramentas Web 2.0  

Não Count 3 19 10 3 35 

 %  37.5% 35.8% 40.0% 20.0% 34.7% 

Sim Count 5 34 15 12 66 

 %  62.5% 64.2% 60.0% 80.0% 65.3% 

Total Count 8 53 25 15 101 

 %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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trend para testar se a percentagem de professores a recorrer às ferramentas Web 2.0 

aumentava ou diminuía com o escalão etário. 

Tabela 76 

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado For Trend (Sub-Hipótese 4.1) 

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

1.800a 3 .615 

a1 cells (12.,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.77. 

 

Os resultados indicaram: 

A partir do teste chi quadrado assimptótico, 𝑥2 = 1.800, 𝑝 = .615, concluiu-se que se 

aceitava a H0, tendo-se rejeitado, por isso, a hipótese de trabalho (H4.1). 

Hipótese 4.2. O uso de recursos educativos digitais diminui em função da experiência. 

Figura 64 

Relação entre a variável “Utilização Ferramentas Web 2.0 na Prática Pedagógica” e a variável “Falta de 

Experiência". 
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Tabela 77 

Relação (crosstabulation) entre a variável “Utilização Ferramentas Web 2.0 na Prática Pedagógica” e a variável 

“Falta de Experiência”. 

 

 

Como se efectuou uma associação entre duas variáveis, uma binária a outra 

categórica com mais de duas categorias não ordenadas, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais apropriado. 

Tabela 78  

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Exacto (Sub-Hipótese 4.2) 

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Value df Asymptotic Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

9.609a 4 .048 .040 
a5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .69. 

 
 

Os resultados indicaram: 

A partir do teste chi quadrado exacto, 𝑥2(4) = 9,609, 𝑝 = .040, concluiu-se que existia 

evidência estatística para rejeitar a H0, logo aceitou-se a hipótese de trabalho (H4.2). 

Hipótese 4.3. O uso de recursos educativos digitais diminui em função do tempo. 

Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0   * a) falta de 
experiência Crosstabulation 

 

 a) falta de experiência  

Variable   

Discordo 
totalmente Discordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

Não sabe/não 
responde  Total 

Para o ensino-
aprendizagem 
de PLNM 
costuma 
recorrer às 
ferramentas 
Web 2.0  

Não Count 1 5 19 4 6 35 

 %  50.0% 23.8% 31.7% 36.4% 85.7% 34.7% 

Sim Count 1 16 41 7 1 66 

 %  50.0% 76.2% 68.3% 63.6% 14.3% 65.3% 

Total Count 2 21 60 11 7 101 

 %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Figura 65 

Relação entre a variável “Utilização Ferramentas Web 2.0 na Prática Pedagógica” e a variável “Tempo" 

 

 

Tabela 79 

Relação (crosstabulation) entre a variável “Utilização Ferramentas Web 2.0 na Prática Pedagógica” e a variável 

“Tempo" 

 
 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

com mais de duas categorias não ordenadas, e como também aqui um dos pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo menos 20% de 

1 1

15

30

12

25

3

8

4
2

Não Sim

Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0

c) falta de tempo
Discordo totalmente Discordo

Concordo Concordo totalmente

Não sabe/não responde

Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0   * c) falta de 
tempo. Crosstabulation 

 

 c) falta de tempo.  

Variable   

Discordo 
totalmente Discordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

Não sabe/não 
responde  Total 

Para o ensino-
aprendizagem 
de PLNM 
costuma 
recorrer às 
ferramentas 
Web 2.0  

Não Count 
1 15 12 3 4 35 

 %  2.9% 42.9% 34.3% 8.6% 11.4% 100.0% 

Sim Count 1 30 25 8 2 66 

 %  1.5% 45.5% 37.9% 12.1% 3.0% 100.0% 

Total Count 2 45 37 11 6 101 

 %  2.0% 44.6% 36.6% 10.9% 5.9% 100.0% 
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células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), considerou-se o teste 

não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais apropriado. 

Tabela 80 

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Exacto (Sub-Hipótese 4.3) 

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Value df Asymptotic Significance 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

3,303a 4 .508 .524 
a5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .69. 

 

Os resultados indicaram: 

A partir do teste chi quadrado exacto, 𝑥2(4) = 9.609, 𝑝 = .524, concluiu-se que existia 

evidência estatística para aceitar a H0, logo rejeitou-se a hipótese de trabalho (H4.3). 

Hipótese 5. A utilização de ferramentas digitais aumenta quanto maior for a escassez 

de materiais pedagógicos. 

 Em seguida, efectua-se o contraste empírico desta hipótese, que congrega dez 

sub-hipóteses.   

Sub-hipótese 5.1. A utilização da ferramenta digital Prezi aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 66), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Prezi, e a dificuldade em encontrar materiais didácticos de PLNM 

(PLE/PLS/PLH), para trabalhar as diversas competências em língua, designadamente: 

vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social do uso da língua, 

tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à extensão da sua 

denominação. 
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Figura 66 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital PREZI", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

 

 

 

 

Tabela 81  

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital PREZI", para trabalhar as distintas competências 

em língua, e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

Crosstab 

 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de PLE/PLS? 

Variable   Não Sim Total 

Prezi 
    Vocabulário Não Count 47 37 84 

  %  83.9% 82.2% 83.2% 

 Sim Count 9 8 17 

  %  16.1% 17.8% 16.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 49 37 86 

  %  87.5% 82.2% 85.1% 

 Sim Count 7 8 15 

  %  12.5% 17.8% 14.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 52 38 90 

  %  92.9% 84.4% 89.1% 

 Sim Count 4 7 11 

  %  7.1% 15.6% 10.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

47

9

49

7

52

4

54

2

52

4

52

4

53

3

37

8

37

8

38

7

41

4

40

5

42

3

39

6

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

Tem dificuldade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino do PLNM? Não Sim

Prezi 
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    Audição Não Count 54 41 95 

  %  96.4% 91.1% 94.1% 

 Sim Count 2 4 6 

  %  3.6% 8.9% 5.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 52 40 92 

  %  92.9% 88.9% 91.1% 

 Sim Count 4 5 9 

  %  7.1% 11.1% 8.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 52 42 94 

  %  92.9% 93.3% 93.1% 

 Sim Count 4 3 7 

  %  7.1% 6.7% 6.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso da 
língua Não Count 53 39 92 

  %  94.6% 86.7% 91.1% 

 Sim Count 3 6 9 

  %  5.4% 13.3% 8.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

 

Por terem na amostra dos que responderam à pergunta 3.543 do questionário (vede 

Anexo E) uma frequência absoluta inferior a 10, não foram consideradas nesta análise as 

vertentes audição (n = 6), leitura (n = 9), oralidade (n = 7) e domínio social do uso da língua 

(n = 9). Para as vertentes vocabulário e gramática, como se testou a associação entre duas 

variáveis binárias, e como os pressupostos para a utilização do teste chi quadrado 

assimptótico eram satisfeitos (menos de 20% de células da tabela de contingência com 

valor esperado inferior a cinco e todas as células com valor esperado superior a 1), 

considerou-se este teste não paramétrico como sendo o mais apropriado (Tabela 82). No 

caso da vertente escrita, como havia mais de 20% das células com valor esperado inferior a 

5, optou-se pelo teste chi quadrado exacto (Tabela 83). 

 

 
43 Questão: Tem facilidade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino de Português 
Europeu como Língua Estrangeira (PLE)/Língua Segunda (PLS)? 
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Tabela 82 

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Assimptótico para as vertentes “vocabulário” e “gramática” (sub-hipótese 

5.1) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 

Prezi 
Vocabulário 

 
.052a 

 
1 

 
.820 

Gramática .550b 1 .458 
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.57. b0 cells (0.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is 6.68. 

 

 

Tabela 83 

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Exacto para a vertente "escrita" (sub-hipótese 5.1) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

Prezi 
Escrita 

 
1.820a 

 
1 

 
.177 

 
.210 

a1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.90. 

 

Os resultados indicaram: 

 Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Prezi em cada uma das 

vertentes: vocabulário (𝑝 = .820), gramática (𝑝 = .458) e escrita (𝑝 = .210). Logo, para estas 

variáveis, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 5.2. A utilização da ferramenta digital PowerPoint aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 67), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta PowerPoint, e a dificuldade em encontrar materiais didácticos de 

PLNM (PLE/PLS/PLH), para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 
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Figura 67 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital PowerPoint", para trabalhar as distintas competências em língua, e 

a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

 

Tabela 84 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital PowerPoint", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

33

23

37

19

47

9

56

0

48

8

47

9

49

7

27

18

28

17

31

14

41

4

30

15

37

8

32

13

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

Tem dificuldade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino do PLNM? Não Sim

Crosstab 

 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de PLE/PLS? 

Variable   Não Sim Total 

PowerPoint 
    Vocabulário Não Count 33 27 60 

  %  58.9% 60.0% 59.4% 

 Sim Count 23 18 41 

  %  41.1% 40.0% 40.6% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 37 28 65 

  %  66.1% 62.2% 64.4% 

 Sim Count 19 17 36 

  %  33.9% 37.8% 35.6% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 47 31 78 

  %  83.9% 68.9y% 77.2% 

 Sim Count 9 14 23 

  %  16.1% 31.1% 22.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 56 41 97 

  %  100.0% 91.1% 96.0% 

 Sim Count 0 4 4 

PowerPoint 
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 Na análise aplicada, não foi considerada a vertente audição (n = 4), por ter na 

amostra dos que responderam à pergunta 3.544 do questionário (Anexo E) uma frequência 

absoluta inferior a 10. 

Como se testou a associação entre duas variáveis binárias, e como os pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos (menos de 20% de 

células da tabela de contingência com valor esperado inferior a cinco e todas as células 

com valor esperado superior a 1), este teste não paramétrico foi o mais apropriado. 

 

 

 

 

 
44 Questão: Tem facilidade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino de Português 
Europeu como Língua Estrangeira (PLE)/Língua Segunda (PLS)? 

  %  0.0% 8.9% 4.0% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100,0% 

    Leitura Não Count 48 30 78 

  %  85.7% 66.7% 77.2% 

 Sim Count 8 15 23 

  %  14.3% 33.3% 22.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 47 37 84 

  %  83.9% 82.2% 83.2% 

 Sim Count 9 8 17 

  %  16.1% 17.8% 16.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso da 
língua Não Count 49 32 81 

  %  87.5% 71.1% 80.2% 

 Sim Count 7 13 20 

  %  12.5% 28.9% 19.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 85 

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Assimptótico (sub-hipótese 5.2) 

  Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 

PowerPoint online 
  Vocabulário .012a 1 .913 
  Gramática .161b 1 .688 

  Escrita 3.209c 1 .073 
  Leitura 5.147d 1 .023 
  Oralidade .052e 1 .820 
  Domínio social do uso da língua 4.220f 1 .040 
a0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.27.b0 cells (0.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is 16.04.c0 cells (0.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 10.25. d0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 10.25. e0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
7.57. f0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.91. 

 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos diferiam quanto à utilização da ferramenta PowerPoint nas 

vertentes leitura 14.3% vs. 33,3%, 𝑝 = .023 e domínio social do uso da língua 

12.5% vs. 28.9%, 𝑝 = .040. Logo, para estas variáveis, rejeitou-se a H0, e, por 

isso, aceitou-se a hipótese de trabalho. 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização desta ferramenta em cada uma 

das vertentes: escrita 𝑝 = .073, vocabulário (𝑝 = .913), gramática (𝑝 = .688) e 

oralidade (𝑝 = .820). Logo, para estas variáveis, aceitou-se a H0, e, por isso, 

rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 5.3. A utilização da ferramenta digital Google Drive aumenta quanto maior for 

a escassez de materiais pedagógicos. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 68), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Google Drive, e a dificuldade em encontrar materiais didácticos 

de PLNM (PLE/PLS/PLH), para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 
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do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 

Figura 68 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Google Drive", para trabalhar as distintas competências em língua, 

e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

 

Tabela 86 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Goofle Drive", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

53

3

52

4

53

3

54

2

52

4

55

1

54

2

36

9

37

8

35

10

39

6

36

9

37

8

37

8

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

Tem dificuldade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino do PLNM? Não Sim

Crosstab 

 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de PLE/PLS? 

Variable   Não Sim Total 

Google Drive 
    Vocabulário Não Count 53 36 89 

  %  94.6% 80.0% 88.1% 

 Sim Count 3 9 12 

  %  5.4% 20.0% 11.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 52 37 89 

  %  92.9% 82.2% 88.1% 

 Sim Count 4 8 12 

  %  7.1% 17.8% 11.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 53 35 88 

  %  94.6% 77.8% 87.1% 

 Sim Count 3 10 13 

  %  5.4% 22.2% 12.9% 

 Total Count 56 45 101 

Google Drive 
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Nesta análise, não foram consideradas as vertentes audição (n = 8) e oralidade (n = 

9), por terem na amostra dos que responderam à pergunta 3.545  do questionário uma 

frequência absoluta inferior a 10. 

Como se testou a associação entre duas variáveis binárias, e como os pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos para as vertentes 

vocabulário, gramática, escrita e leitura (menos de 20% de células da tabela de 

contingência com valor esperado inferior a cinco e todas as células com valor esperado 

superior a 1), este teste não paramétrico foi o mais apropriado.  

 

 

 
45 Questão: Tem facilidade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino de Português 
Europeu como Língua Estrangeira (PLE)/Língua Segunda (PLS)? 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 54 39 93 

  %  96.4% 86.7% 92.1% 

 Sim Count 2 6 8 

  %  3.6% 13.3% 7.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 52 36 88 

  %  92.9% 80.0% 87.1% 

 Sim Count 4 9 13 

  %  7.1% 20.0% 12.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 55 37 92 

  %  98.2% 82.2% 91.1% 

 Sim Count 1 8 9 

  %  1.8% 17.8% 8.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso da 
língua Não Count 54 37 91 

  %  96.4% 82.2% 90.1% 

 Sim Count 2 8 10 

  %  3.6% 17.8% 9.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 87 

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Assimptótico (sub-hipótese 5.3) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 

Google Drive 
Vocabulário 

 
5.110a 

 
1 

 
.024 

Gramática 2.695b 1 .101 
Escrita 6.328c 1 .012 

Leitura 3.678d 1 .055 
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.35.b0 cells (0.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is 5.35.c0 cells (0.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 5.79.d0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5.79. 

No caso da vertente domínio social do uso da língua, como havia mais de 20% das 

células com valor esperado inferior a 5, optou-se pelo teste chi quadrado exacto. 

Tabela 88 

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Exacto, pata a vertente "domínio social do uso da língua" (sub-hipótese 

5.3) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

Googe Drive 
Domínio social do uso da língua 

 
5.645a 

 
1 

 
.018 

 
.022 

a1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.46. 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos diferiam quanto à utilização da ferramenta Google Drive nas 

vertentes vocabulário 5.4% vs. 20%, 𝑝 = .024; escrita 5.4% vs. 22.2%, 𝑝 = 

.012; e domínio social do uso da língua 3.6% vs. 17.8%, 𝑝 = .022. Logo, para 

estas variáveis, rejeitou-se a H0, e, por isso, aceitou-se a hipótese de 

trabalho. 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização desta ferramenta nas vertentes 

gramática (𝑝 = .101) e leitura (𝑝 = .055). Logo, para estas variáveis, aceitou-

se a H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 
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Sub-hipótese 5.4. A utilização da ferramenta digital Dropbox aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 69), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Dropbox, e a dificuldade em encontrar materiais didácticos de 

PLNM (PLE/PLS/PLH), para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 

Figura 69 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Dropbox", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

 

Tabela 89 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Dropbox", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

40

16

45

11

44

12

49

7

40

16

48

8

48

8

24 21

31

14

27
18

37

8

27
18

33

12

34

11

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

Tem dificuldade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino do PLNM? Não Sim

Crosstab 

 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de PLE/PLS? 

Variable   Não Sim Total 

Dropbox 
   Vocabulário Não Count 40 24 64 

  %  71.4% 53.3% 63.4% 

 Sim Count 16 21 37 

  %  28.6% 46.7% 36.6% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Dropbox 
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Como se testou a associação entre duas variáveis binárias, e como os pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos (menos de 20% de 

células da tabela de contingência com valor esperado inferior a cinco e todas as células 

com valor esperado superior a 1), este teste não paramétrico foi o mais apropriado. 

 

 

 

 

 

   Gramática Não Count 45 31 76 

  %  80.4% 68.9% 75.2% 

 Sim Count 11 14 25 

  %  19.6% 31.1% 24.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

   Escrita Não Count 44 27 71 

  %  78.6% 60.0% 70.3% 

 Sim Count 12 18 30 

  %  21.4% 40.0% 29.7% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

   Audição Não Count 49 37 86 

  %  87.5% 82.2% 85.1% 

 Sim Count 7 8 15 

  %  12.5% 17.8% 14.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

   Leitura Não Count 40 27 67 

  %  71.4% 60.0% 66.3% 

 Sim Count 16 18 34 

  %  28.6% 40.0% 33.7% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

   Oralidade Não Count 48 33 81 

  %  85.7% 73.3% 80.2% 

 Sim Count 8 12 20 

  %  14.3% 26.7% 19.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso da 
língua Não Count 48 34 82 

  %  85.7% 75.6% 81.2% 

 Sim Count 8 11 19 

  %  14.3% 24.4% 18.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 90 

Teste Não Paramétrico Chi Quadrado Assimptótico (sub-hipótese 5.4) 

 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos diferiam quanto à utilização da ferramenta Dropbox na vertente 

escrita 21.4% vs. 40%, 𝑝 = .042. Logo, para esta variável, rejeitou-se a H0, e, 

por isso, aceitou-se a hipótese de trabalho. 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização desta ferramenta em cada uma 

das outras vertentes, ou seja, vocabulário (𝑝 = .061), gramática (𝑝 = .184), 

audição (𝑝 = .458), leitura (𝑝 = .227), oralidade (𝑝 = .121), domínio social do 

uso da língua (𝑝 = .194). Logo, para estas variáveis, aceitou-se a H0, e, por 

isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 5.5. A utilização da ferramenta digital Audacity aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 70), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Audacity, e a dificuldade em encontrar materiais didácticos de 

PLNM (PLE/PLS/PLH), para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 

Dropbox 
Vocabulário 

 
3.519a 

 
1 

 
.061 

Gramática 1.762b 1 .184 
Escrita 4.121c 1 .042 

Audição .550d 1 .458 
Leitura 1.459e 1 .227 

Oralidade 2.408f 1 .121 
Domínio social do uso da língua 1.686g 1 .194 
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.49.b0 cells (0.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is 11.14. c0 cells (0.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 13.37. d0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 6.68. e0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
15.15. f0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.91.  g0 cells (0.0%) 
have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.47 
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do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 

 

Figura 70 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Audacity", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

  

 

 

 

Tabela 91 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Audacity", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

52

4

54

2

55

1

47

9

54

2

53

3

53

3

41

4

43

2

44

1

36

9

44

1

37

8

42

3

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

Tem dificuldade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino do PLNM? Não Sim

Crosstab 

 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de PLE/PLS? 

Variable   Não Sim Total 

Audacity 
    Vocabulário Não Count 52 41 93 

  %  92.9% 91.1% 92.1% 

 Sim Count 4 4 8 

  %  7.1% 8.9% 7.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 54 43 97 

  %  96.4% 95.6% 96.0% 

 Sim Count 2 2 4 

  %  3.6% 4.4% 4.0% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 55 44 99 

  %  98.2% 97.8% 98.0% 

Audacity 
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Por terem na amostra dos que responderam à pergunta 3.5 46  uma frequência 

absoluta inferior a 10, não foram consideradas na análise que se segue as vertentes 

vocabulário (n = 8), gramática (n = 4), escrita (n = 2), leitura (n = 3) e domínio social do uso 

da língua (n = 6). 

Como se testou a associação entre duas variáveis binárias, e como os pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos para a vertente 

audição (menos de 20% de células da tabela de contingência com valor esperado inferior a 

cinco e todas as células com valor esperado superior a 1), este teste não paramétrico foi o 

mais apropriado.  

 

 
46 Questão: Tem facilidade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino de Português 
Europeu como Língua Estrangeira (PLE)/Língua Segunda (PLS)? 

 Sim Count 1 1 2 

  %  1.8% 2.2% 2.0% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 47 36 83 

  %  83.9% 80.0% 82.2% 

 Sim Count 9 9 18 

  %  16.1% 20.0% 17.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 54 44 98 

  %  96.4% 97.8% 97.0% 

 Sim Count 2 1 3 

  %  3.6% 2.2% 3.0% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 53 37 90 

  %  94.6% 82.2% 89.1% 

 Sim Count 3 8 11 

  %  5.4% 17.8% 10.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso da 
língua Não Count 53 42 95 

  %  94.6% 93.3% 94.1% 

 Sim Count 3 3 6 

  %  5.4% 6.7% 5.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 



| Estudo Empírico | 

307 

Tabela 92 

Teste chi quadrado assimptótico, para a vertente “audição” (sub-hipótese 5.5) 

  Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 

Audacity 
Audição 

 
.263a 

 
1 

 
.608 

a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.02. 

 

No caso da vertente oralidade, como havia mais de 20% das células com valor 

esperado inferior a 5, optou-se pelo teste chi quadrado exacto. 

Tabela 93 

Teste chi quadrado exacto, para a vertente “oralidade” (sub-hipótese 5.5) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-sided) 

Audacity 
Oralidade 

 
3.966a 

 
1 

 
.046 .058 

a1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.90. 

 
  

Os resultados indicaram: 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Audacity em cada 

uma das vertentes audição (𝑝 = .608) e oralidade (𝑝 = .058). Logo, para estas 

variáveis, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 5.6. A utilização da ferramenta digital YouTube aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 71), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta YouTube, e a dificuldade em encontrar materiais didácticos de 

PLNM (PLE/PLS/PLH), para trabalhar as diversas competências em língua, 
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designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 

Figura 71 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital YouTube", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

 

Tabela 94 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital YouTube", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

31

25

45

11

51

5

13

43

54

2

34

22

34

22

14

31
28

17

36

9
12

33

39

6

30

15

25

20

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

Tem dificuldade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino do PLNM? Não Sim

Crosstab 

 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de PLE/PLS? 

Variable   Não Sim Total 

YouTube 
   Vocabulário Não Count 31 14 45 

  %  55.4% 31.1% 44.6% 

 Sim Count 25 31 56 

  %  44.6% 68.9% 55.4% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

   Gramática Não Count 45 28 73 

  %  80.4% 62.2% 72.3% 

 Sim Count 11 17 28 

  %  19.6% 37.8% 27.7% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

   Escrita Não Count 51 36 87 

YouTube 
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Na análise que se segue, não foi considerada a vertente leitura (n = 8) por ter na 

amostra dos que responderam à pergunta 3.547 uma frequência absoluta inferior a 10. 

Como se testou a associação entre duas variáveis binárias, e como os pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos (menos de 20% de 

células da tabela de contingência com valor esperado inferior a cinco e todas as células 

com valor esperado superior a 1), este teste não paramétrico foi o mais apropriado. 

 

 

 
47 Questão: Tem facilidade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino de Português 
Europeu como Língua Estrangeira (PLE)/Língua Segunda (PLS)? 

  %  91.1% 80.0% 86.1% 

 Sim Count 5 9 14 

  %  8.9% 20.0% 13.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

   Audição Não Count 13 12 25 

  %  23.2% 26.7% 24.8% 

 Sim Count 43 33 76 

  %  76.8% 73.3% 75.2% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

   Leitura Não Count 54 39 93 

  %  96.4% 86.7% 92.1% 

 Sim Count 2 6 8 

  %  3.6% 13.3% 7.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 34 30 64 

  %  60.7% 66.7% 63.4% 

 Sim Count 22 15 37 

  %  39.3% 33.3% 36.6% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso da 
língua Não Count 34 25 59 

  %  60.7% 55.6% 58.4% 

 Sim Count 22 20 42 

  %  39.3% 44.4% 41.6% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 95 

Teste chi quadrado assimptótico (sub-hipótese 5.6) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 

YouTube 
Vocabulário 

 
5.937a 

 
1 

 
.015 

Gramática 4.095b 1 .043 
Escrita 2.561c 1 .109 

Audição .160d 1 .689 
Oralidade .381e 1 .537 

Domínio social do uso da língua .273f 1 .601 
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.05.b0 cells (0.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is 12.48. c0 cells (0.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 6.24. d0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 11.14. e0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
16.49. f0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.71. 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos diferiam quanto à utilização da ferramenta YouTube nas vertentes 

vocabulário 44.6% vs. 68.9%, 𝑝 = .015 e gramática 19.6% vs. 37.8%, 𝑝 = 

.043. Logo, para estas variáveis, rejeitou-se a H0, e, por isso, aceitou-se a 

hipótese de trabalho. 

• Os grupos diferiam quanto à utilização desta ferramenta em cada uma das 

vertentes escrita (𝑝 = .109), audição (𝑝 = .689), oralidade (𝑝 = .537) e domínio 

social do uso da língua (𝑝 = .601). Logo, para estas variáveis, aceitou-se a 

H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 5.7. A utilização da ferramenta digital Vimeo aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 72), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Vimeo, e a dificuldade em encontrar materiais didácticos de 

PLNM (PLE/PLS/PLH), para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 
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do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 

Figura 72 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Vimeo", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

 

 

Tabela 96  

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Vimeo", para trabalhar as distintas competências 

em língua, e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH)” 

48

8

52

4

56

0

44

12

55

1

51

5

49

7

37

8

42

3

43

2

36

9

42

3

39

6

39

6

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

Tem dificuldade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino do PLNM? Não Sim

Crosstab 

 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de PLE/PLS? 

Variable   Não Sim Total 

Vimeo 
    Vocabulário Não Count 48 37 85 

  %  85.7% 82.2% 84.2% 

 Sim Count 8 8 16 

  %  14.3% 17.8% 15.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 52 42 94 

  %  92.9% 93.3% 93.1% 

 Sim Count 4 3 7 

  %  7.1% 6.7% 6.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 56 43 99 

Vimeo 
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Na análise não foram consideradas as vertentes gramática (n = 7), escrita (n = 2) e 

leitura (n = 4), por terem na amostra dos que responderam à pergunta 3.548 uma frequência 

absoluta inferior a 10. 

Como se testou a associação entre duas variáveis binárias, e como os pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos para as vertentes 

vocabulário, audição e domínio social do uso da língua (menos de 20% de células da tabela 

de contingência com valor esperado inferior a cinco e todas as células com valor esperado 

superior a 1), este teste não paramétrico foi o mais apropriado.  

 
48 Questão: Tem facilidade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino de Português 
Europeu como Língua Estrangeira (PLE)/Língua Segunda (PLS)? 

  %  100.0% 95.6% 98.0% 

 Sim Count 0 2 2 

  %  0.0% 4.4% 2.0% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100,0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 44 36 80 

  %  78.6% 80.0% 79.2% 

 Sim Count 12 9 21 

  %  21.4% 20.0% 20.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 55 42 97 

  %  98.2% 93.3% 96.0% 

 Sim Count 1 3 4 

  %  1.8% 6.7% 4.0% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 51 39 90 

  %  91.1% 86.7% 89.1% 

 Sim Count 5 6 11 

  %  8.9% 13.3% 10.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso da 
língua Não Count 49 39 88 

  %  87.5% 86.7% 87.1% 

 Sim Count 7 6 13 

  %  12.5% 13.3% 12.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 97 

Teste chi quadrado assimptótico, para as vertentes “vocabulário”, “audição” e “domínio social do uso da língua” 

(sub-hipótese 5.7) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 

Vimeo 
Vocabulário 

 
.228a 

 
1 

 
.633 

Audição .031b 1 .860 

Domínio social do uso da língua .015c 1 .901 
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.13.b0 cells (0.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is 9.36. c0 cells (0.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 5.79. 

 

No caso da vertente oralidade, como havia mais de 20% das células com valor 

esperado inferior a 5, optou-se pelo teste chi quadrado exacto. 

Tabela 98 

Teste chi quadrado exacto, para a vertente “oralidade” (sub-hipótese 5.7) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

Vimeo 
   Oralidade 

 
.499a 

 
1 

 
.480 

 
.533 

a1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.90. 

Os resultados indicaram:  

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Vimeo em cada 

uma das vertentes: vocabulário (𝑝 = .633), audição (𝑝 = .860), oralidade (𝑝 = 

.533) e domínio social do uso da língua (𝑝 = .901). Logo, aceitou-se a H0, e, 

por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 
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Sub-hipótese 5.8. A utilização da ferramenta digital Skype aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 73), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Skype, e a dificuldade em encontrar materiais didácticos de 

PLNM (PLE/PLS/PLH), para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 

Figura 73 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Skype", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

 

Tabela 99 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Skype", para trabalhar as distintas competências 

em língua, e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 
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4

41

4

35

10

42

3

33

12

38

7

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

Tem dificuldade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino do PLNM? Não Sim

Crosstab 

 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de PLE/PLS? 

Variable   Não Sim Total 

Skype 
    Vocabulário Não Count 49 34 83 

Skype 
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Por terem na amostra dos que responderam à pergunta 3.5 49  uma frequência 

absoluta inferior a 10, não foram consideradas as vertentes gramática (n = 9), escrita (n = 6) 

e leitura (n = 5). 

Como se testou a associação entre duas variáveis binárias, e como os pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos para as vertentes 

 
49 Questão: Tem facilidade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino de Português 
Europeu como Língua Estrangeira (PLE)/Língua Segunda (PLS)? 

  %  87.5% 75.6% 82.2% 

 Sim Count 7 11 18 

  %  12.5% 24.4% 17.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 51 41 92 

  %  91.1% 91.1% 91.1% 

 Sim Count 5 4 9 

  %  8.9% 8.9% 8.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 54 41 95 

  %  96.4% 91.1% 94.1% 

 Sim Count 2 4 6 

  %  3.6% 8.9% 5.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 51 35 86 

  %  91.1% 77.8% 85.1% 

 Sim Count 5 10 15 

  %  8.9% 22.2% 14.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 54 42 96 

  %  96.4% 93.3% 95.0% 

 Sim Count 2 3 5 

  %  3.6% 6.7% 5.0% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 48 33 81 

  %  85.7% 73.3% 80.2% 

 Sim Count 8 12 20 

  %  14.3% 26.7% 19.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso da 
língua Não Count 53 38 91 

  %  94.6% 84.4% 90.1% 

 Sim Count 3 7 10 

  %  5.4% 15.6% 9.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 
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vocabulário, audição e oralidade (menos de 20% de células da tabela de contingência com 

valor esperado inferior a cinco e todas as células com valor esperado superior a 1), este 

teste não paramétrico foi o mais apropriado.  

Tabela 100 

Teste chi quadrado assimptótico, para as vertentes “vocabulário”, “audição” e “oralidade” (sub-hipótese 5.8) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 

Skype 
Vocabulário 

 
5.937a 

 
1 

 
.119 

Audição 4.095b 1 .063 

Oralidade .381c 1 .121 
 a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.02. b0 cells (0.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is 6.68. c0 cells (0.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 8.91. 

 

No caso da vertente domínio social do uso da língua, como havia mais de 20% das 

células com valor esperado inferior a 5, optou-se pelo teste chi quadrado exacto. 

Tabela 101 

Teste chi quadrado exacto, para a vertente “domínio social do uso da língua” (sub-hipótese 5.8) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

Skype 
   Domínio social do uso da língua 

 
2.909a 

 
1 

 
.088 

 
.105 

a1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.46. 

 
 

Os resultados indicaram:  

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Skype em cada 

uma das vertentes vocabulário (𝑝 = .119), audição (𝑝 = .062), oralidade (𝑝 = 

.121) e domínio social do uso da língua (𝑝 = .105). Logo, para estas variáveis, 

aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 
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Sub-hipótese 5.9. A utilização da ferramenta digital Facebook aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 74), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Facebook, e a dificuldade em encontrar materiais didácticos de 

PLNM (PLE/PLS/PLH), para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 

Figura 74 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Facebook", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 
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Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

Tem dificuldade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino do PLNM? Sim Não

Facebook 
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Tabela 102 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Facebook", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

Crosstab 

 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de PLE/PLS? 

Variable   Sim Não Total 

Facebook 
    Vocabulário Não Count 46 31 77 

  %  82.1% 68.9% 76.2% 

 Sim Count 10 14 24 

  %  17.9% 31.1% 23.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 50 38 88 

  %  89.3% 84.4% 87.1% 

 Sim Count 6 7 13 

  %  10.7% 15.6% 12.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 50 39 89 

  %  89.3% 86.7% 88.1% 

 Sim Count 6 6 12 

  %  10.7% 13.3% 11.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 50 38 88 

  %  89.3% 84.4% 87.1% 

 Sim Count 6 7 13 

  %  10.7% 15.6% 12.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 48 35 83 

  %  85.7% 77.8% 82.2% 

 Sim Count 8 10 18 

  %  14.3% 22.2% 17.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 49 39 88 

  %  87.5% 86.7% 87.1% 

 Sim Count 7 6 13 

  %  12.5% 13.3% 12.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso da 
língua Não Count 45 31 76 

  %  80.4% 68.9% 75.2% 

 Sim Count 11 14 25 

  %  19.6% 31.1% 24.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Como se testou a associação entre duas variáveis binárias, e como os pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos (menos de 20% de 

células da tabela de contingência com valor esperado inferior a cinco e todas as células 

com valor esperado superior a 1), este teste não paramétrico foi o mais apropriado. 

Tabela 103 

Teste chi quadrado assimptótico (sub-hipótese 5.9) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Facebook 
Vocabulário 

 
2.419a 

 
1 

 
.120 

Gramática .521b 1 .470 
Escrita .163c 1 .686 

Audição  .521d 1 .470 

Leitura 1.073e 1 .300 
Oralidade .015f 1 .901 
Domínio social do uso da língua 1.762g 1 .184 
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.69.b0 cells (0.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is 5.79. c0 cells (0.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 5.35. d0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5.79. e0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.02. 
f0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.79. g0 cells (0.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is 11.14. 

 

Os resultados indicaram:  

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Facebook em cada 

uma das vertentes apresentadas. Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-

se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 5.10. A utilização da ferramenta digital Gmail aumenta quanto maior for a 

escassez de materiais pedagógicos. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 75), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Gmail, e a dificuldade em encontrar materiais didácticos de 

PLNM (PLE/PLS/PLH), para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 
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do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 

 

Figura 75 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Gmail", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 

 

 

 

Tabela 104 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Gmail", para trabalhar as distintas competências 

em língua, e a variável “Acesso a Material Didáctico de PLNM (PLE/PLS/PLH” 
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Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

Tem dificuldade em encontrar materiais didácticos adaptados ao ensino do PLNM? Sim Não

Crosstab 

 

Tem facilidade em encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de PLE/PLS? 

Variable   Sim Não Total 

Gmail 
    Vocabulário Não Count 34 22 56 

  %  60.7% 48.9% 55.4% 

 Sim Count 22 23 45 

  %  39.3% 51.1% 44.6% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 39 28 67 

  %  69.6% 62.2% 66.3% 

 Sim Count 17 17 34 

  %  30.4% 37.8% 33.7% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Gmail 
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Como se testou a associação entre duas variáveis binárias, e como os pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico eram satisfeitos (menos de 20% de 

células da tabela de contingência com valor esperado inferior a cinco e todas as células 

com valor esperado superior a 1), este teste não paramétrico foi o mais apropriado. 

 

 

 

    Escrita Não Count 34 27 61 

  %  60.7% 60.0% 60.4% 

 Sim Count 22 18 40 

  %  39.3% 40.0% 39.6% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

    Audição Não Count 49 37 86 

  %  87.5% 82.2% 85.1% 

 Sim Count 7 8 15 

  %  12.5% 17.8% 14.9% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 38 28 66 

  %  67.9% 62.2% 65.3% 

 Sim Count 18 17 35 

  %  32.1% 37.8% 34.7% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 49 36 85 

  %  87.5% 80.0% 84.2% 

 Sim Count 7 9 16 

  %  12.5% 20.0% 15.8% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso da 
língua Não Count 44 29 73 

  %  78.6% 64.4% 72.3% 

 Sim Count 12 16 28 

  %  21.4% 35.6% 27.7% 

 Total Count 56 45 101 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 105 

Teste chi quadrado assimptótico (sub-hipótese 5.10) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 

Gmail 
Vocabulário 

 
1.412a 

 
1 

 
.235 

Gramática .615a 1 .433 
Escrita .005a 1 .942 

Audição  .550a 1 .458 

Leitura .350a 1 .554 
Oralidade 1.053a 1 .305 
Domínio social do uso da língua 2.485a 1 .115 
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.05.b0 cells (0.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is 15.15. c0 cells (0.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 17.82. d0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 6.68. e0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
15.59. f0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.13. g0 cells (0.0%) 
have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.48. 

Os resultados indicaram:  

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Gmail em cada 

uma das vertentes apresentadas. Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-

se a hipótese de trabalho. 

Hipótese 6. Quanto maiores são as necessidades comunicativas dos aprendentes, 

mais o professor recorre aos recursos educativos digitais. 
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Figura 76 

Relação entre a variável "Utilização das ferramentas Web 2.0" e a variável "Necessidades dos aprendentes"

 

 

Tabela 106 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Utilização das ferramentas Web 2.0 " e a variável "Necessidades dos 

aprendentes" 

 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

com mais de duas categorias não ordenadas, e como também aqui um dos pressupostos 

para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo menos 20% de 

células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), considerou-se o teste 

não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais apropriado. 

4
2

23

36

6

27

2 1

Não Sim

Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0

Discordo Concordo Concordo totalmente Não sabe/não responde

Considera que ao criar recursos educativos digitais está a atender às necessidades 

Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0   * Considera que ao 
criar recursos educativos digitais está a atender às necessidades dos seus alunos. Crosstabulation 

 

Considera que ao criar recursos educativos digitais está a atender às 
necessidades dos seus alunos. 

Variable   Discordo Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não sabe/não 
responde Total 

Para o ensino-
aprendizagem de 
PLNM costuma 
recorrer às 
ferramentas Web 
2.0  

Não Count 
4 23 6 2 35 

 %  66.7% 39.0% 18.2% 66.7% 34.7% 

Sim Count 2 36 27 1 66 

 %  33.3% 61.0% 81.8% 33.3% 65.3% 

Total Count 6 59 33 3 101 

 %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 107 

Teste chi quadrado exacto (Hipótese 6) 

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Value df Asymptotic Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

8.515a 3 .036 .032 
a4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.04. 

 

Os resultados indicaram: 

• A partir do teste chi quadrado exacto, 𝑥2(3) = 8,515, 𝑝 = .032, concluiu-se 

que havia evidência estatística para rejeitar a H0, logo aceitou-se a hipótese 

de trabalho. 

Hipótese 7. O uso de recursos educativos digitais contribuiu para a implementação 

de diferentes métodos de língua na prática pedagógica.  

Figura 77 

Relação entre a variável "Adopção de diferentes métodos de língua" e a variável "Utilização das ferramentas 

Web 2.0". 
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1
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42

1

Concordo Concordo totalmente Não sabe / não responde

Defende o recurso a diferentes metodologias de língua de modo a dar resposta às necessidades dos
aprendentes

Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0 Não Sim
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Tabela 108 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Adopção de diferentes métodos de língua" e a variável "Utilização 

das ferramentas Web 2.0 " 

 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

com mais de duas categorias, em que um dos grupos apenas tem 2 professores, e como 

também aqui um dos pressupostos para a utilização do teste qui-quadrado assimptótico não 

era satisfeito (pelo menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado 

inferior a cinco), considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo 

o mais apropriado. 

Tabela 109 

Teste chi quadrado exacto (Hipótese 7) 

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Value df Asymptotic Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

4.036a 2 .133 .126 
a2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .69 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização de diferentes metodologias de 

língua de modo a dar resposta às necessidades dos aprendentes, (𝑝 = .126). 

Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Defende o recurso a diferentes metodologias de língua de modo a dar resposta às necessidades dos 
aprendentes * Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0   
Crosstabulation 

 

Para o ensino-aprendizagem de PLNM 
costuma recorrer às ferramentas Web 2.0  

Variable   Não Sim Total 

Defende o recurso a 
diferentes metodologias de 
língua de modo a dar 
resposta às necessidades 
dos aprendentes 

Concordo Count 19 23 42 

 %  54.3% 34.8% 41.6% 

Concordo totalmente Count 15 42 57 

 %  42.9% 63.6% 56.4% 

Não sabe / não 
responde Count 1 1 2 

 %  2.9% 1.5% 2.0% 

Total Count 35 66 101 
 %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Hipótese 8. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma 

maior utilização de diferentes ferramentas 2.0. 

Procedeu-se ao contraste empírico desta hipótese, através das sub-hipóteses que 

em seguida se apresentam. Apenas um professor disse discordar com a afirmação Recorre 

às ferramentas WEB 2.0 porque induzem estratégias de ensino diversificadas (questão 

3.3.1b do questionário) 50 . Porém, pouca influência teve nos resultados dos testes 

apresentados. 

Sub-hipótese 8.1. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma 

maior utilização da ferramenta digital Prezi. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 78), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Prezi, e seu impacto para a diversificação de estratégias de 

ensino na prática pedagógica de PLNM, para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 

 

 

 

 

 
50 Anexo E 
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Figura 78 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Prezi", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Estratégias de ensino”. 

 

 

Tabela 110 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Prezi", para trabalhar as distintas competências 

em língua, e a variável “Estratégias de ensino” 

Crosstab 

 b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

Variable   D C CT NSR Total 

Prezi  
Não 

 
Count 

     
    Vocabulário 1 29 19 1 50 

  %  100.0% 70.7% 82.6% 100.0% 75.8% 

 Sim Count 0 12 4 0 16 

  %  0.0% 29.3% 17.4% 0.0% 24.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 1 32 18 1 52 

  %  100.0% 78.0% 78.3% 100.0% 78.8% 

 Sim Count 0 9 5 0 14 

  %  0.0% 22.0% 21.7% 0.0% 21.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 1 33 21 1 56 

  %  100.0% 80.5% 91.3% 100.0% 84.8% 

 Sim Count 0 8 2 0 10 

1 1 1 1 1 1 1

29
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32

9

33

8

33

5

33

8

36

5

36

5

19

4

18

5

21

2

21
22

1

21

2

20

3
1 1 1 1 1 1 1

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

b) Porque induzem estratégias de ensino diversificadas.
Discordo Concordo

Concordo totalmente Não sabe  / não responde

Prezi 
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  %  0.0% 19.5% 8.7% 0.0% 15.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 1 36 23 1 61 

  %  100.0% 87.8% 100.0% 100.0% 92.4% 

 Sim Count 0 5 0 0 5 

  %  0.0% 12.2% 0.0% 0.0% 7.6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 1 33 22 1 57 

  %  100.00% 80.50% 95.70% 100.00% 86.40% 

 Sim Count 0 8 1 0 9 

  %  0.00% 19.50% 4.30% 0.00% 13.60% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

    Oralidade Não Count 1 36 21 1 59 

  %  100.0% 87.8% 91.3% 100.0% 89.4% 

 Sim Count 0 5 2 0 7 

  %  0.0% 12.2% 8.7% 0.0% 10.6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do 
uso da língua Não Count 

     

1 36 20 1 58 

  %  100.0% 87.8% 87.0% 100.0% 87.9% 

 Sim Count 0 5 3 0 8 

  %  0.0% 12.2% 13.0% 0.0% 12.1% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Note. D = discordo; C = concordo; CT = concordo totalmente; NSR = Não sabe/não responde 

 

Por terem na amostra dos que responderam à questão 3.3.1 b)51 uma frequência 

absoluta inferior a 10, não foram consideradas as vertentes audição (n = 5), leitura (n = 9), 

oralidade (n = 7) e domínio social do uso da língua (n = 8)  

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

ordinal, em que um dos grupos apenas tem 1 professor, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais 

apropriado. 

 
51 Questão: Recorre às ferramentas WEB 2.0 porque induzem estratégias de ensino diversificadas. 
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Tabela 111 

Teste chi quadrado exacto, para as vertentes "Vocabulário", "Gramática" e " Escrita" (sub-hipótese 8.1) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Prezi 
Vocabulário 

 
1.792a 

 
3 

 
.617 

 
.643 

Gramática .556a 3 .906 1.000 
Escrita 1.709a 3 .635 .503 
a4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .24. b5 cells (62.5%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .21.c5 cells (62.5%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is .15. 

 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Prezi em cada uma 

das vertentes: vocabulário (𝑝 = .643), gramática (𝑝 = 1.000), e escrita (𝑝 = 

.503). Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 8.2. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma 

maior utilização da ferramenta digital PowerPoint. 

 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 79), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta PowerPoint, e seu impacto para a diversificação de estratégias 

de ensino na prática pedagógica de PLNM, para trabalhar as diversas competências em 

língua, designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e 

domínio social do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no 

gráfico, devido à extensão da sua denominação. 
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Figura 79 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital PowerPoint", para trabalhar as distintas competências em língua, e 

a variável “Estratégias de ensino” 

 

Tabela 112 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Prezi", para trabalhar as distintas competências 

em língua, e a variável “Estratégias de ensino” 

Crosstab 

   b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

Variable   D C CT NSR Total 

PowerPoint 
    Vocabulário Não Count 

1 19 14 1 35 

  %  100.0% 46.3% 60.9% 100.0% 53.0% 

 Sim Count 0 22 9 0 31 

  %  0.0% 53.7% 39.1% 0.0% 47.0% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 1 23 13 1 38 

  %  100.0% 56.1% 56.5% 100.0% 57.6% 

 Sim Count 0 18 10 0 28 

  %  0.0% 43.9% 43.5% 0.0% 42.4% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 1 30 16 1 48 

  %  100.0% 73.2% 69.6% 100.0% 72.7% 

 Sim Count 0 11 7 0 18 

  %  0.0% 26.8% 30.4% 0.0% 27.3% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

b) Porque induzem estratégias de ensino diversificadas. Discordo Concordo

Concordo totalmente Não sabe  / não responde

PowerPoint 
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  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 1 37 23 1 62 

  %  100.0% 90.2% 100.0% 100.0% 93.9% 

 Sim Count 0 4 0 0 4 

  %  0.0% 9.8% 0.0% 0.0% 6.1% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 1 29 16 1 47 

  %  100.0% 70.7% 69.6% 100.0% 71.2% 

 Sim Count 0 12 7 0 19 

  %  0.0% 29.3% 30.4% 0.0% 28.8% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 1 35 18 1 55 

  %  100.0% 85.4% 78.3% 100.0% 83.3% 

 Sim Count 0 6 5 0 11 

  %  0.0% 14.6% 21.7% 0.0% 16.7% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social 
do uso da língua Não Count 

 
 

1 

 
 

29 

 
 

18 

 
 

1 

 
 

49 

  %  100.0% 70.7% 78.3% 100.0% 74.2% 

 Sim Count 0 12 5 0 17 

  %  0.0% 29.3% 21.7% 0.0% 25.8% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Note. D = discordo; C = concordo; CT = concordo totalmente; NSR = Não sabe/não responde 

 

 

Por ter na amostra dos que responderam à pergunta 3.3.1 b)52 uma frequência 

absoluta inferior a 10, não foi considerada a vertente audição (n = 4). 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

ordinal, em que um dos grupos apenas tem um professor, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais 

apropriado. 

 

 
52 Questão: Recorre às ferramentas WEB 2.0 porque induzem estratégias de ensino diversificadas. 
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Tabela 113 

Teste chi quadrado exacto (sub-hipótese 8.2) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

PowerPoint 
Vocabulário 

 
3.075a 

 
3 

 
.380 

 
.301 

Gramática 1.521b 3 .677 1.000 
Escrita .870c 3 .833 .884 

Leitura .844d 3 .839 1.000 
Oralidade .948e 3 .814 .657 
Domínio social do uso da língua 1.152f 3 .764 .764 
a4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .47. b4 cells (50.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .42. c4 cells (50.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is .27..d4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .29..e5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17. 
f4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26. 

 

Os resultados indicaram:  

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta PowerPoint online 

em cada uma das vertentes apresentadas. Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, 

rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 8.3. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma 

maior utilização da ferramenta digital Google Drive. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 80), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Google Drive, e seu impacto para a diversificação de estratégias 

de ensino na prática pedagógica de PLNM, para trabalhar as diversas competências em 

língua, designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e 

domínio social do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no 

gráfico, devido à extensão da sua denominação. 
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Figura 80 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Google Drive", para trabalhar as distintas competências em língua, 

e a variável “Estratégias de ensino” 

 

 

Tabela 114 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Google Drive", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Estratégias de ensino” 

Crosstab 

 b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

Variable   D C CT NSR Total 

Google Drive 
    Vocabulário Não Count 1 37 18 1 57 

  %  100,0% 90,2% 78,3% 100,0% 86,4% 

 Sim Count 0 4 5 0 9 

  %  0,0% 9,8% 21,7% 0,0% 13,6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Gramática Não Count 1 38 17 1 57 

  %  100,0% 92,7% 73,9% 100,0% 86,4% 

 Sim Count 0 3 6 0 9 

  %  0,0% 7,3% 26,1% 0,0% 13,6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Escrita Não Count 1 36 18 1 56 

  %  100,0% 87,8% 78,3% 100,0% 84,8% 

 Sim Count 0 5 5 0 10 

  %  0,0% 12,2% 21,7% 0,0% 15,2% 

1 1 1 1 1 1 1
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18
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16

7
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4

18

5

1 1 1 1 1 1 1

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

b) Porque induzem estratégias de ensino diversificadas.
Discordo Concordo

Concordo totalmente Não sabe  / não responde

Google Drive 
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 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Audição Não Count 1 38 21 1 61 

  %  100,0% 92,7% 91,3% 100,0% 92,4% 

 Sim Count 0 3 2 0 5 

  %  0,0% 7,3% 8,7% 0,0% 7,6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Leitura Não Count 1 37 16 1 55 

  %  100,0% 90,2% 69,6% 100,0% 83,3% 

 Sim Count 0 4 7 0 11 

  %  0,0% 9,8% 30,4% 0,0% 16,7% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Oralidade Não Count 1 37 19 1 58 

  %  100,0% 90,2% 82,6% 100,0% 87,9% 

 Sim Count 0 4 4 0 8 

  %  0,0% 9,8% 17,4% 0,0% 12,1% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Domínio social do 
uso da língua Não Count 1 37 18 1 57 

  %  100,0% 90,2% 78,3% 100,0% 86,4% 

 Sim Count 0 4 5 0 9 

  %  0,0% 9,8% 21,7% 0,0% 13,6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Note. D = discordo; C = concordo; CT = concordo totalmente; NSR = não sabe/não responde 

 

Por terem na amostra dos que responderam à pergunta 3.3.1 b)53 uma frequência 

absoluta inferior a 10, não foram consideradas as vertentes vocabulário (n = 9), gramática 

(n = 9), audição (n = 5), oralidade (n = 8) e domínio social do uso da língua (n = 9). 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

ordinal, em que um dos grupos apenas tem 1 professor, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais 

apropriado. 

 
53 Questão: Recorre às ferramentas WEB 2.0 porque induzem estratégias de ensino diversificadas. 
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Tabela 115 

Teste chi quadrado exacto, para as vertentes "vocabulário” e “leitura” (sub-hipótese 8.3) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Google Drive 
Vocabulário 

 
2.122a 

 
3 

 
.547 

 
.452 

Leitura 4.949b 3 .176 .339 
a5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .14.b5 cells (62.5%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .17. 

 

Os resultados indicaram:  

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Google Drive em 

cada uma das vertentes escrita (𝑝 = .292), e leitura (𝑝 = .243). Logo, aceitou-

se a H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 8.4. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma 

maior utilização da ferramenta digital Dropbox. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 81), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Dropbox, e seu impacto para a diversificação de estratégias de 

ensino na prática pedagógica de PLNM, para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 
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Figura 81 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Dropbox", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Estratégias de ensino” 

 

 

 

Tabela 116 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Dropbox", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Estratégias de ensino” 

Crosstab 

 b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

Variable   D C CT NSR Total 

Dropbox 
    Vocabulário Não Count 1 19 16 1 37 

  %  100.0% 46.3% 69.6% 100.0% 56.1% 

 Sim Count 0 22 7 0 29 

  %  0.0% 53.7% 30.4% 0.0% 43.9% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 1 27 17 1 46 

  %  100.0% 65.9% 73.9% 100.0% 69.7% 

 Sim Count 0 14 6 0 20 

  %  0.0% 34.1% 26.1% 0.0% 30.3% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 1 26 14 1 42 

  %  100.0% 63.4% 60.9% 100.0% 63.6% 

 Sim Count 0 15 9 0 24 

1 1 1 1 1 1 1
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Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

b) Porque induzem estratégias de ensino diversificadas.
Discordo Concordo

Concordo totalmente Não sabe  / não responde

Dropbox 
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  %  0.0% 36.6% 39.1% 0.0% 36.4% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 1 33 19 1 54 

  %  100.0% 80.5% 82.6% 100.0% 81.8% 

 Sim Count 0 8 4 0 12 

  %  0.0% 19.5% 17.4% 0.0% 18.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 1 21 15 1 38 

  %  100.0% 51.2% 65.2% 100.0% 57.6% 

 Sim Count 0 20 8 0 28 

  %  0.0% 48.8% 34.8% 0.0% 42.4% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 1 29 18 1 49 

  %  100.0% 70.7% 78.3% 100.0% 74.2% 

 Sim Count 0 12 5 0 17 

  %  0.0% 29.3% 21.7% 0.0% 25.8% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do uso 
da língua Não Count 1 30 18 1 50 

  %  100.0% 73.2% 78.3% 100.0% 75.8% 

 Sim Count 0 11 5 0 16 

  %  0.0% 26.8% 21.7% 0.0% 24.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Note. D = discordo; C = concordo; CT = concordo totalmente; NSR = não sabe/não responde 

 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

ordinal, em que um dos grupos apenas tem um professor, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais 

apropriado. 
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Tabela 117 

Teste chi quadrado exacto (sub-hipótese 8.4) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

Dropbox 
   Vocabulário 

4.843a 3 .184 .090 
   Gramática 1.350b 3 .717 .799 
   Escrita 1.220c 3 .748 1.000 
   Audição .503d 3 .918 1.000 
   Leitura 2.702e 3 .440 .493 
Oralidade 1.152f 3 .764 .764 
Domínio social do uso da língua .868g 3 .833 .868 
a4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .44. b4 cells (50.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .30. c4 cells (50.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is .36. d5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .18. e4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42. 
f4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26. g4 cells (50.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .24. 

 

Os resultados indicaram:  

• Os grupos não diferiam quanto à utilização desta ferramenta em cada das 

vertentes. Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese de 

trabalho. 

Sub-hipótese 8.5. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma 

maior utilização da ferramenta digital Audacity. 

 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 82), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Audacityi, e seu impacto para a diversificação de estratégias de 

ensino na prática pedagógica de PLNM, para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 
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Figura 82 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Audacity", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Estratégias de ensino” 

 

 

Tabela 118 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Audacity", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Estratégias de ensino” 

1 1 1 1 1 1 1
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11 1 1 1 1 1 1

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

b) Porque induzem estratégias de ensino diversificadas.
Discordo Concordo

Concordo totalmente Não sabe  / não responde

Crosstab 

 b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

Variable   D C CT NSR Total 

Audacity 
    Vocabulário Não Count 

1 37 21 1 60 

  %  100.0% 90.2% 91.3% 100.0% 90.9% 

 Sim Count 0 4 2 0 6 

  %  0.0% 9.8% 8.7% 0.0% 9.1% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 1 39 22 1 63 

  %  100.0% 95.1% 95.7% 100.0% 95.5% 

 Sim Count 0 2 1 0 3 

  %  0.0% 4.9% 4.3% 0.0% 4.5% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 1 39 23 1 64 

  %  100.0% 95.1% 100.0% 100.0% 97.0% 

 Sim Count 0 2 0 0 2 

  %  0.0% 4.9% 0.0% 0.0% 3.0% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 1 34 17 1 53 

Audacity 
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Por terem na amostra dos que responderam à pergunta 3.3.1 b)54 uma frequência 

absoluta inferior a 10, não foram consideradas as vertentes vocabulário (n = 6), gramática 

(n = 3), escrita (n = 2), leitura (n = 2) e domínio social do uso da língua (n = 4). 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

ordinal, em que um dos grupos apenas tem 1 professor, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais 

apropriado. 

 

 

 

 
54 Questão: Recorre às ferramentas WEB 2.0 porque induzem estratégias de ensino diversificadas. 

  %  100.0% 82.9% 73.9% 100.0% 80.3% 

 Sim Count 0 7 6 0 13 

  %  0.0% 17.1% 26.1% 0.0% 19.7% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 1 39 23 1 64 

  %  100.0% 95.1% 100.0% 100.0% 97.0% 

 Sim Count 0 2 0 0 2 

  %  0.0% 4.9% 0.0% 0.0% 3.0% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 1 36 18 1 56 

  %  100.0% 87.8% 78.3% 100.0% 84.8% 

 Sim Count 0 5 5 0 10 

  %  0.0% 12.2% 21.7% 0.0% 15.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do 
uso da língua Não Count 

 
1 

 
38 

 
22 

 
1 

 
62 

  %  100.0% 92.7% 95.7% 100.0% 93.9% 

 Sim Count 0 3 1 0 4 

  %  0.0% 7.3% 4.3% 0.0% 6.1% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Note. D = discordo; C = concordo; CT = concordo totalmente; NSR = não sabe/não responde 
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Tabela 119 

Teste chi quadrado exacto, para as vertentes "Audição" e "Oralidade" (sub-hipótese 8.5) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Audacity 
   Audição 

 
1.263a 

 
3 

 
.738 

 
.691 

   Oralidade  1.412b 3 .703 .623 
a5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20. b5 cells (62.5%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .15. 

 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Audacity na 

vertente audição (𝑝 = .691) e oralidade (𝑝 = .623). Logo, aceitou-se a H0, e, 

por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 8.6. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma 

maior utilização da ferramenta digital YouTube. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 83), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta YouTube, e seu impacto para a diversificação de estratégias de 

ensino na prática pedagógica de PLNM, para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 
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Figura 83 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital YouTube", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Estratégias de ensino” 

 

 

Tabela 120 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital YouTube", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Estratégias de ensino” 

1 1 1 1 1 1 1

13

28
30

11

34

7
9

32

37

4

22

19

24

17

8

15
13

10

20

3 4

19
21

2

14

9

12 11

1 1 1 1 1 1 1

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

b) Porque induzem estratégias de ensino diversificadas.
Discordo Concordo

Concordo totalmente Não sabe  / não responde

Crosstab 

 b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

Variable   D C CT NSR Total 

YouTube 
    Vocabulário Não Count 1 13 8 1 23 

  %  100.0% 31.7% 34.8% 100.0% 34.8% 

 Sim Count 0 28 15 0 43 

  %  0.0% 68.3% 65.2% 0.0% 65.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 1 30 13 1 45 

  %  100.0% 73.2% 56.5% 100.0% 68.2% 

 Sim Count 0 11 10 0 21 

  %  0.0% 26.8% 43.5% 0.0% 31.8% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 1 34 20 1 56 

  %  100.0% 82.9% 87.0% 100.0% 84.8% 

 Sim Count 0 7 3 0 10 

  %  0.0% 17.1% 13.0% 0.0% 15.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

YouTube 
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Por ter na amostra dos que responderam à pergunta 3.3.1 b)55 uma frequência 

absoluta inferior a 10, não foi considerada a vertente leitura (n = 7). 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

ordinal, em que um dos grupos apenas tem 1 professor, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais 

apropriado. 

 

 
55 Questão: Recorre às ferramentas WEB 2.0 porque induzem estratégias de ensino diversificadas. 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 0 9 4 0 13 

  %  0.0% 22.0% 17.4% 0.0% 19.7% 

 Sim Count 1 32 19 1 53 

  %  100.0% 78.0% 82.6% 100.0% 80.3% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 0 37 21 1 59 

  %  0.0% 90.2% 91.3% 100.0% 89.4% 

 Sim Count 1 4 2 0 7 

  %  100.0% 9.8% 8.7% 0.0% 10.6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 0 22 14 0 36 

  %  0.0% 53.7% 60.9% 0.0% 54.5% 

 Sim Count 1 19 9 1 30 

  %  100.0% 46.3% 39.1% 100.0% 45.5% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do 
uso da língua Não Count 0 24 12 1 37 

  %  0.0% 58.5% 52.2% 100.0% 56.1% 

 Sim Count 1 17 11 0 29 

  %  100.0% 41.5% 47.8% 0.0% 43.9% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Note. D = discordo; C = concordo; CT = concordo totalmente; NSR = não sabe/não responde 
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Tabela 121 

Teste chi quadrado exacto (sub-hipótese 8.6) 

 
 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

   YouTube 
   Vocabulário 3.917a 3 .271 .241 
   Gramática 2.845b 3 .416 .478 

   Escrita .554c 3 .907 .811 

   Audição .700d 3 .873 .843 
   Oralidade 2.784e 3 .426 .361 
   Domínio social do uso da língua 2.303f 3 .512 .724 
a4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35. b4 cells (50.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .32. c5 cells (62.5%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is .15. d5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .20. e4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45. 
f4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .44. 

 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta YouTube em cada 

uma das vertentes apresentadas. Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-

se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 8.7. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de 

uma maior utilização da ferramenta digital Vimeo. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 84), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Vimeo, e seu impacto para a diversificação de estratégias de 

ensino na prática pedagógica de PLNM, para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 
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Figura 84 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Vimeo", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Estratégias de ensino” 

 

Tabela 122 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Vimeo", para trabalhar as distintas competências 

em língua, e a variável “Estratégias de ensino” 

1 1 1 1 1 1 1
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4
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1
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8
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18

5

20

3

22

1

15

8
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1 1 1 1 1 1 1

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

b) Porque induzem estratégias de ensino diversificadas.
Discordo Concordo

Concordo totalmente Não sabe  / não responde

Crosstab 

 b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

Variable   D C CT NSR Total 

Vimeo 
    Vocabulário Não Count 1 32 18 1 52 

  %  100.0% 78.0% 78.3% 100.0% 78.8% 

 Sim Count 0 9 5 0 14 

  %  0.0% 22.0% 21.7% 0.0% 21.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 1 37 20 1 59 

  %  100.0% 90.2% 87.0% 100.0% 89.4% 

 Sim Count 0 4 3 0 7 

  %  0.0% 9.8% 13.0% 0.0% 10.6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 1 40 22 1 64 

  %  100.0% 97.6% 95.7% 100.0% 97.0% 

 Sim Count 0 1 1 0 2 

  %  0.0% 2.4% 4.3% 0.0% 3.0% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Vimeo 
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Por terem na amostra dos que responderam à pergunta 3.3.1 b)56 uma frequência 

absoluta inferior a 10, não foram consideradas as vertentes gramática (n = 7), escrita (n = 2), 

e leitura (n = 3). 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

ordinal, em que um dos grupos apenas tem um professor, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais 

apropriado. 

 

 
56 Questão: Recorre às ferramentas WEB 2.0 porque induzem estratégias de ensino diversificadas. 

    Audição Não Count 1 33 15 1 50 

  %  100.0% 80.5% 65.2% 100.0% 75.8% 

 Sim Count 0 8 8 0 16 

  %  0.0% 19.5% 34.8% 0.0% 24.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 1 40 21 1 63 

  %  100.0% 97.6% 91.3% 100.0% 95.5% 

 Sim Count 0 1 2 0 3 

  %  0.0% 2.4% 8.7% 0.0% 4.5% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 1 35 19 1 56 

  %  100.0% 85.4% 82.6% 100.0% 84.8% 

 Sim Count 0 6 4 0 10 

  %  0.0% 14.6% 17.4% 0.0% 15.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do 
uso da língua Não Count 1 35 18 1 55 

  %  100.0% 85.4% 78.3% 100.0% 83.3% 

 Sim Count 0 6 5 0 11 

  %  0.0% 14.6% 21.7% 0.0% 16.7% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Note. D = discordo; C = concordo; CT = concordo totalmente; NSR = não sabe/não responde 
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Tabela 123 

Teste chi quadrado exacto (sub-hipótese 8.7) 

 
 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

Vimeo 
   Vocabulário .556a 3 .906 1.000 
   Gramática .413b 3 .938 1.000 
   Oralidade .455c 3 .929 1.000 

   Domínio social do uso da língua .948a 3 .814 .657 
a5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .21. b6 cells (75.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .11. c5 cells (62.5%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is .15. d5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .17. 

 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Vimeo em cada 

uma das vertentes apresentadas. Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-se a 

hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 8.8. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de 

uma maior utilização da ferramenta digital Skype. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 85), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Skype, e seu impacto para a diversificação de estratégias de 

ensino na prática pedagógica de PLNM, para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 
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Figura 85  

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Skype", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Estratégias de ensino” 

 

Tabela 124 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Skype", para trabalhar as distintas competências 

em língua, e a variável “Estratégias de ensino” 

1 1 1 1 1 1 1
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Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

 Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

b) Porque induzem estratégias de ensino diversificadas. Discordo Concordo

Concordo totalmente Não sabe  / não responde

Crosstab 

 b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

Variable   D C CT NSR Total 

Skype 
    Vocabulário Não Count 1 31 20 1 53 

  %  100.0% 75.6% 87.0% 100.0% 80.3% 

 Sim Count 0 10 3 0 13 

  %  0.0% 24.4% 13.0% 0.0% 19.7% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 1 35 22 1 59 

  %  100.0% 85.4% 95.7% 100.0% 89.4% 

 Sim Count 0 6 1 0 7 

  %  0,0% 14.6% 4.3% 0.0% 10.6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 1 37 22 1 61 

  %  100.0% 90.2% 95.7% 100.0% 92.4% 

 Sim Count 0 4 1 0 5 

  %  0.0% 9.8% 4.3% 0.0% 7.6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 1 33 20 1 55 

  %  100.0% 80.5% 87.0% 100.0% 83.3% 

Skype 
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Por terem na amostra dos que responderam à pergunta 3.3.1b)57 uma frequência 

absoluta inferior a 10, não foram consideradas as vertentes gramática (n = 7), escrita (n = 5), 

leitura (n = 3), e domínio social do uso da língua (n = 8). 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

ordinal, em que um dos grupos apenas tem um professor, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais 

apropriado. 

 

 

 
57 Questão: Recorre às ferramentas Web 2.0 porque induzem estratégias de ensino diversificadas. 

 Sim Count 0 8 3 0 11 

  %  0.0% 19.5% 13.0% 0.0% 16.7% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 0 40 22 1 63 

  %  0.0% 97.6% 95.7% 100.0% 95.5% 

 Sim Count 1 1 1 0 3 

  %  100.0% 2.4% 4.3% 0.0% 4.5% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 0 30 18 1 49 

  %  0.0% 73.2% 78.3% 100.0% 74.2% 

 Sim Count 1 11 5 0 17 

  %  100.0% 26.8% 21.7% 0.0% 25.8% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do 
uso da língua Não Count 1 36 20 1 58 

  %  100.0% 87.8% 87.0% 100.0% 87.9% 

 Sim Count 0 5 3 0 8 

  %  0.0% 12.2% 13.0% 0.0% 12.1% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Note. D = discordo; C = concordo; CT = concordo totalmente; NSR = não sabe/não responde  



| Analysis del Desarollo de Contenidos Digitales para la Cualificación del Profesorado de Portugués Lengua no Materna | 

 

350 

Tabela 125 

Teste chi quadrado exacto (sub-hipótese 8.8) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

Skype 
   Vocabulário 1.705a 3 .636 .580 
   Audição .856b 3 .836 .815 
   Oralidade 3.448c 3 .328 .438 
a5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20. b5 cells (62.5%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .17. c4 cells (50.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is .26. 

 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Skype nas 

vertentes apresentadas. Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese 

de trabalho. 

Sub-hipótese 8.9. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de 

uma maior utilização da ferramenta digital Facebook. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 86), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Facebook, e seu impacto para a diversificação de estratégias de 

ensino na prática pedagógica de PLNM, para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 
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Figura 86 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Facebook", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Estratégias de ensino” 

 

 

Tabela 126 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Facebook", para trabalhar as distintas 

competências em língua, e a variável “Estratégias de ensino” 

1 1 1 1 1 1 1
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Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

b) Porque induzem estratégias de ensino diversificadas.
Discordo Concordo

Concordo totalmente Não sabe  / não responde

Crosstab 

 b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

Variable   Discordo Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não sabe  /  
não responde Total 

Facebook 
    Vocabulário Não Count 1 31 15 1 48 

  %  100.0% 75.6% 65.2% 100.0% 72.7% 

 Sim Count 0 10 8 0 18 

  %  0.0% 24.4% 34.8% 0.0% 27.3% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 1 35 18 1 55 

  %  100.0% 85.4% 78.3% 100.0% 83.3% 

 Sim Count 0 6 5 0 11 

  %  0.0% 14.6% 21.7% 0.0% 16.7% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 0 37 17 1 55 

  %  0.0% 90.2% 73.9% 100.0% 83.3% 

 Sim Count 1 4 6 0 11 

  %  100.0% 9.8% 26.1% 0.0% 16.7% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 1 34 21 1 57 

Facebook 
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Por terem na amostra dos que responderam à pergunta 3.3.1 b)58 uma frequência 

absoluta inferior a 10, não foram consideradas as vertentes audição (n = 9), e oralidade (n = 

9). 

Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

ordinal, em que um dos grupos apenas tem 1 professor, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais 

apropriado. 

 

 

 

 
58 Questão: Recorre às ferramentas Web 2.0 porque induzem estratégias de ensino diversificadas. 

  %  100.0% 82.9% 91.3% 100.0% 86.4% 

 Sim Count 0 7 2 0 9 

  %  0.0% 17.1% 8.7% 0.0% 13.6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Leitura Não Count 0 34 17 1 52 

  %  0.0% 82.9% 73.9% 100.0% 78.8% 

 Sim Count 1 7 6 0 14 

  %  100.0% 17.1% 26.1% 0.0% 21.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 0 38 18 1 57 

  %  0.0% 92.7% 78.3% 100.0% 86.4% 

 Sim Count 1 3 5 0 9 

  %  100.0% 7.3% 21.7% 0.0% 13.6% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do 
uso da língua Não Count 0 32 13 1 46 

  %  0.0% 78.0% 56.5% 100.0% 69.7% 

 Sim Count 1 9 10 0 20 

  %  100.0% 22.0% 43.5% 0.0% 30.3% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Note. D = discordo; C = concordo; CT = concordo totalmente; NSR = não sabe/não responde 
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Tabela 127 

Teste chi quadrado exacto (sub-hipótese 8.9) 

 
 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

Facebook 
   Vocabulário 1.576a 3 .665 .684 
   Gramática .948b 3 .814 .657 

   Escrita 8.079c 3 .044 .073 
   Leitura 4.731d 3 .193 .234 
   Domínio social do uso da língua 5.979e 3 .113 .073 
a4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27. b5 cells (62.5%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .17. c5 cells (62.5%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is .17 d5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .21. e4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .30. 

 

Os resultados indicaram: 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização desta ferramenta em cada uma das 

vertentes. Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-se a hipótese de trabalho. 

Sub-hipótese 8.10. A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de 

uma maior utilização da ferramenta digital Gmail. 

O gráfico que em seguida se disponibiliza (Figura 87), estabelece uma relação entre 

a utilização da ferramenta Gmail, e seu impacto para a diversificação de estratégias de 

ensino na prática pedagógica de PLNM, para trabalhar as diversas competências em língua, 

designadamente: vocabulário, gramática, escrita, audição, leitura, oralidade e domínio social 

do uso da língua, tendo a esta última sido atribuída a sigla D.S.U.L., no gráfico, devido à 

extensão da sua denominação. 
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Figura 87 

Relação entre a variável "Ferramenta Digital Gmail", para trabalhar as distintas competências em língua, e a 

variável “Estratégias de ensino” 

 

 

Tabela 128 

Relação (crosstabulation) entre a variável "Ferramenta Digital Gmail", para trabalhar as distintas competências 

em língua, e a variável “Estratégias de ensino” 

1 1 1 1 1 1 1

20 21

25

16

26

15

34

7

27

14

33

8

29

1212 11
14

9 10
13

20

3

14

9

19

4

14

9

1 1 1 1 1 1 1

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Vocabulário Gramática Escrita Audição Leitura Oralidade D.S.U.L.

b) Porque induzem estratégias de ensino diversificadas.
Discordo Concordo

Concordo totalmente Não sabe  / não responde

Crosstab 

 b) porque induzem estratégias de ensino diversificados. 

Variable   D C CT NSR Total 

Gmail 
    Vocabulário Não Count 1 20 12 1 34 

  %  100.0% 48.8% 52.2% 100.0% 51.5% 

 Sim Count 0 21 11 0 32 

  %  0.0% 51.2% 47.8% 0.0% 48.5% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Gramática Não Count 1 25 14 1 41 

  %  100.0% 61.0% 60.9% 100.0% 62.1% 

 Sim Count 0 16 9 0 25 

  %  0.0% 39.0% 39.1% 0.0% 37.9% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Escrita Não Count 0 26 10 1 37 

  %  0.0% 63.4% 43.5% 100.0% 56.1% 

 Sim Count 1 15 13 0 29 

  %  100.0% 36.6% 56.5% 0.0% 43.9% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Audição Não Count 1 34 20 1 56 

  %  100.0% 82.9% 87.0% 100.0% 84.8% 

 Sim Count 0 7 3 0 10 

  %  0.0% 17.1% 13.0% 0.0% 15.2% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Gmail 
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Como se testou a associação entre duas variáveis, uma binária a outra categórica 

ordinal, em que um dos grupos apenas tem um professor, e como também aqui um dos 

pressupostos para a utilização do teste chi quadrado assimptótico não era satisfeito (pelo 

menos 20% de células da tabela de contingência tem valor esperado inferior a cinco), 

considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado exacto como sendo o mais 

apropriado. 

 

Tabela 129 

Teste chi quadrado exacto (sub-hipótese 8.10) 

 Chi-Square Tests 

   Pearson Chi-Square 

Variable Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 

Gmail 
   Vocabulário 2.009a 3 .571 1.000 
   Gramática 1.258a 3 .739 1.000 
   Escrita 4.438a 3 .218 .167 
   Audição .554a 3 .907 .811 
   Leitura 2.485a 3 .478 .612 
   Oralidade 4.400a 3 .221 .390 
   Domínio social do uso da língua 1.623a 3 .654 .806 
a4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48. b4 cells (50.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .38. c4 cells (50.0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is .44. d5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .15. e4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .36. f5 
cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20. g4 cells (50.0%) have 
expected count less than 5. The minimum expected count is .32. 

 

    Leitura Não Count 0 27 14 1 42 

  %  0.0% 65.9% 60.9% 100.0% 63.6% 

 Sim Count 1 14 9 0 24 

  %  100.0% 34.1% 39.1% 0.0% 36.4% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

    Oralidade Não Count 0 33 19 1 53 

  %  0.0% 80.5% 82.6% 100.0% 80.3% 

 Sim Count 1 8 4 0 13 

  %  100.0% 19.5% 17.4% 0.0% 19.7% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Domínio social do 
uso da língua Não Count 1 29 14 1 45 

  %  100.0% 70.7% 60.9% 100.0% 68.2% 

 Sim Count 0 12 9 0 21 

  %  0.0% 29.3% 39.1% 0.0% 31.8% 

 Total Count 1 41 23 1 66 

  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Note. D = discordo; C = concordo; CT = concordo totalmente; NSR = não sabe/não responde 
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Os resultados indicaram: 

• Os grupos não diferiam quanto à utilização da ferramenta Gmail em cada 

uma das vertentes apresentadas. Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-

se a hipótese de trabalho. 

Hipótese 9. O uso de tecnologias no ensino do PLNM conduz a uma atitude holística 

para criar tarefas pedagógicas.  

Figura 88 

Relação entre a variável “Atitude Holística” para aplicar um determinado método de língua e a variável 

“Utilização das Ferramentas Web 2.0 ” na prática pedagógica 

 

Tabela 130 

Relação (crosstabulation) entre a variável “Atitude Holística” para aplicar um determinado método de língua e a 

variável “Utilização das Ferramentas Web 2.0 ” na prática pedagógica. 

2

33

3

63

Não Sim

d) procura adoptar uma atitude holística em relação ao assunto em estudo. 

Não Sim

Para o ensino-aprendizagem de PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0 

d) procura adoptar uma atitude holística em relação ao assunto em estudo. * Para o ensino-aprendizagem de 
PLNM costuma recorrer às ferramentas Web 2.0  Crosstabulation 

 

Para o ensino-aprendizagem de PLNM 
costuma recorrer às ferramentas Web 2.0  

Variable   Não Sim Total 

d) procura adoptar uma atitude holística 
em relação ao assunto em estudo. Não Count 2 3 5 

 %  5.7% 4.5% 5.0% 

Sim Count 33 63 96 

 %  94.3% 95.5% 95.0% 

Total Count 35 66 101 

 %  100.0% 100.0% 100.0% 
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Como se testou a associação entre duas variáveis binárias, e como os pressupostos 

para a utilização do teste qui-quadrado assimptótico não eram satisfeitos (mais de 20% de 

células da tabela de contingência com valor esperado inferior a cinco e todas as células 

com valor esperado superior a 1), considerou-se o teste não paramétrico chi quadrado 

exacto como sendo o mais apropriado. 

Tabela 131 

Teste chi quadrado exacto (Hipótese 9) 

Chi-Square Tests 

Pearson Chi-Square Value df Asymptotic Significance 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

.066a 1 .797 1.000 
a2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.73. 

Os resultados indicaram:  

• Os grupos não diferiam quanto à utilização tecnologias no ensino de PLNM 

(PLE/PLS/PLH), de modo a instaurar uma atitude holística na criação de 

tarefas pedagógicas (𝑝 = 1.000). Logo, aceitou-se a H0, e, por isso, rejeitou-se 

a hipótese de trabalho. 

Para concluir a apresentação dos resultados quantitativos, elaborou-se uma tabela 

que sintetiza os resultados de cada uma das hipóteses estudadas (Tabela 132). 

Tabela 132 

Sumário dos resultados obtidos em cada uma das Hipóteses analisadas 

HIPÓTESE FORMULAÇÃO  RESULTADO  

H1 

Quanto menores forem as competências para a criação 
de materiais didácticos para o ensino do PLNM 
(PLE/PLS/PLH), a frequência a formações contínuas 
aumenta. 

ACEITE 

H2 

A preparação de professores para o uso das TIC em 
contexto educativo aumenta a frequência de 
formações contínuas dirigidas ao ensino-aprendizagem 
do PLNM (PLE/PLS/PLH). 

REJEITADA 

H3 
O uso dos recursos educativos digitais não aumenta 
em função das formações contínuas frequentadas.   

REJEITADA 
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H4 
O uso de recursos educativos digitais diminui em função da idade, dos anos de 
serviço e do tempo do professor. 

H4.1 
O uso de recursos educativos digitais diminui em 
função da idade do professor. 

REJEITADA 

H4.2 
O uso de recursos educativos digitais diminui em 
função da experiência do professor. 

ACEITE 

H4.3 
O uso de recursos educativos digitais diminui em 
função do tempo. 

REJEITADA 

H5 
A utilização de ferramentas digitais aumenta quanto maior for a escassez de materiais 
pedagógicos. 

H5.1 
A utilização da ferramenta digital Prezi aumenta quanto 
maior for a escassez de materiais pedagógicos. 

Vocabulário REJEITADA 

Gramática REJEITADA 

Escrita REJEITADA 

Audição n  10 

Leitura n  10 

Oralidade n  10 

Domínio 
social uso da 
língua 

n  10 

H5.2 
A utilização da ferramenta digital PowerPoint aumenta 
quanto maior for a escassez de materiais pedagógicos. 

Vocabulário REJEITADA 

Gramática REJEITADA 

Escrita  REJEITADA 

Audição  n  10 

Leitura ACEITE 

Oralidade
  

REJEITADA 

Domínio 
social uso da 
língua 

ACEITE 

H5.3 
A utilização da ferramenta digital Google Drive 
aumenta quanto maior for a escassez de materiais 
pedagógicos. 

Vocabulário ACEITE 

Gramática REJEITADA 

Escrita  ACEITE 

Audição  n  10 

Leitura REJEITADA 

Oralidade
  

n  10 

Domínio 
social uso da 
língua 

ACEITE 

H5.4 
A utilização da ferramenta digital Dropbox aumenta 
quanto maior for a escassez de materiais pedagógicos. 

Vocabulário REJEITADA 

Gramática REJEITADA 

Escrita  ACEITE 

Audição  REJEITADA 

Leitura REJEITADA 

Oralidade
  

REJEITADA 

Domínio 
social uso da 
língua 

REJEITADA 

H5.5 
A utilização da ferramenta digital Audacity aumenta 
quanto maior for a escassez de materiais pedagógicos. 

Vocabulário n  10 

Gramática n  10 

Escrita  n  10 

Audição  REJEITADA 

Leitura n  10 

Oralidade
  

REJEITADA 

Domínio 
social uso da 
língua 

n  10 

H5.6 
A utilização da ferramenta digital YouTube aumenta 
quanto maior for a escassez de materiais pedagógicos. 

Vocabulário ACEITE 

Gramática ACEITE 

Escrita  REJEITADA 

Audição  REJEITADA 

Leitura n  10 



| Estudo Empírico | 

359 

Oralidade
  

REJEITADA 

Domínio 
social uso da 
língua 

REJEITADA 

H5.7 
A utilização da ferramenta digital Vimeo aumenta 
quanto maior for a escassez de materiais pedagógicos. 

Vocabulário REJEITADA 

Gramática n  10 

Escrita  n  10 

Audição  REJEITADA 

Leitura n  10 

Oralidade
  

REJEITADA 

Domínio 
social uso da 
língua 

REJEITADA 

H5.8 
A utilização da ferramenta digital Skype aumenta 
quanto maior for a escassez de materiais pedagógicos. 

Vocabulário REJEITADA 

Gramática n  10 

Escrita  n  10 

Audição  REJEITADA 

Leitura n  10 

Oralidade
  

REJEITADA 

Domínio 
social uso da 
língua 

REJEITADA 

H5.9 
A utilização da ferramenta digital Facebook aumenta 
quanto maior for a escassez de materiais pedagógicos. 

Vocabulário REJEITADA 

Gramática REJEITADA 

Escrita  REJEITADA 

Audição  REJEITADA 

Leitura REJEITADA 

Oralidade
  

REJEITADA 

Domínio 
social uso da 
língua 

REJEITADA 

H5.10 
A utilização da ferramenta digital Gmail aumenta 
quanto maior for a escassez de materiais pedagógicos. 

Vocabulário REJEITADA 

Gramática REJEITADA 

Escrita  REJEITADA 

Audição  REJEITADA 

Leitura REJEITADA 

Oralidade
  

REJEITADA 

Domínio 
social uso da 
língua 

REJEITADA 

H6 
Quanto maiores são as necessidades comunicativas 
dos aprendentes, mais o professor recorre aos 
recursos educativos digitais. 

ACEITE  

H7 
O uso de recursos educativos digitais contribuiu para a 
implementação de diferentes métodos de língua na 
prática pedagógica. 

REJEITADA 

H8 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em função de uma maior utilização 
de diferentes ferramentas digitais. 

H8.1 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em 
função de uma maior utilização da ferramenta digital 
Prezi. 

REJEITADA 

H8.2 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em 
função de uma maior utilização da ferramenta digital 
PowerPoint. 

REJEITADA 

H8.3 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em 
função de uma maior utilização da ferramenta digital 
Google Drive. 

REJEITADA 

H8.4 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em 
função de uma maior utilização da ferramenta digital 

REJEITADA 
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Dropbox. 

H8.5 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em 
função de uma maior utilização da ferramenta digital 
Audacity. 

REJEITADA 

H8.6 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em 
função de uma maior utilização da ferramenta digital 
Youtube. 

REJEITADA 

H8.7 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em 
função de uma maior utilização da ferramenta digital 
Vimeo. 

REJEITADA 

H8.8 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em 
função de uma maior utilização da ferramenta digital 
Skype. 

REJEITADA 

H8.9 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em 
função de uma maior utilização da ferramenta digital 
Facebook. 

REJEITADA 

H8.10 
A diversificação de estratégias de ensino aumenta em 
função de uma maior utilização da ferramenta digital 
Gmail. 

REJEITADA 

H9 
O professor adopta uma atitude mais holística em 
função do uso de recursos educativos digitais. 

REJEITADA 
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3. Estudo Qualitativo 

3.1. Amostra 

A amostra qualitativa (A2) resulta de uma população que advém da amostra 

quantitativa (A1) (Figura 89). Os sujeitos da A1, que se disponibilizaram para num estádio 

posterior efectuarem entrevistas a distância, facultaram os seus contactos (correios 

electrónicos). De um total de 40 contactos estabelecidos, houve um retorno de 20 respostas. 

Tratando-se de uma investigação mista, utilizaram-se dados qualitativos para 

“auxiliar na interpretação e explicação das descobertas quantitativas iniciais, assim como 

aprofundar nestas” (Baptista et al., p. 569). A técnica de selecção adoptada foi a 

amostragem não probabilística por conveniência. 

Figura 89 

Procedimentos no processo de aquisição da amostra qualitativa (A2) 

 

 

 

Foi criado um documento único onde se registou o perfil dos que compuseram a 

amostra, tendo-se atribuído pseudónimos aos entrevistados a fim de garantir a 

confidencialidade e o anonimato (Flick, 2002) (Anexo G). 

AmostraAmostragemPopulação

Professores de 
instituições 

agregadas ao 
Camões, I.P.

Não 
probabilística por 

conveniência

Amostra 1

(Quantitativo)
101 professores

Amostra 2

(Qualitativo)
20 professores
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Seguidamente, procede-se à caraterização da A2, distribuída por: 

• sexo; 

• idade; 

• habilitações académicas; 

• formação inicial (1.º ciclo do ensino superior – licenciatura); 

• anos de docência de PLNM (PLE/PLS/PLH); e 

• idade dos aprendentes. 

3.1.1. Distribuição da amostra por Sexo. 

De um total de 20 sujeitos, mais de metade da amostra era do sexo feminino (n = 

13). 

 

Tabela 133 

Distribuição da amostra qualitativa por Sexo 

 
 

Sexo f % 

    Masculino 7 35 

    Feminino 13 65 

Total 20 100 

Figura 90 

Distribuição da amostra qualitativa por Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

35%

65%

Masculino

Feminino
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3.1.2. Distribuição da amostra por Idade. 

Na amostra, a faixa etária predominante situou-se entre os 30 e os 39 anos de idade 

(n = 13). 

Tabela 134  

Distribuição da amostra qualitativa por Idade 

 

Idade (anos) f % 

    30-39  13 65 
    40-50  5 25 
    > 51  2 10 
Total 20 100 

 

Figura 91 

Distribuição da amostra qualitativa por Idade 

 
 

 

3.1.3. Distribuição da amostra por Habilitações Académicas. 

Dos 20 sujeitos da amostra qualitativa, mais de metade tinha Mestrado (n = 12). 

Tabela 135 

Distribuição da amostra por Habilitações Académicas 

 

 

 

Habilitações académicas f % 

    Licenciatura 5 25 
    Mestrado 12 60 
    Doutoramento 3 15 

Total 20 100 

Figura 92 

Distribuição da amostra por Habilitações Académicas 

 

 

 

10%

25%

65%

    > 51 anos     40-50 anos     30-39 anos

25%

60%

15%

Licenciatura Mestrado Doutoramento
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3.1.4. Distribuição da amostra por Formação Inicial. 

Quanto à Formação Inicial, a maioria dos sujeitos da amostra era formada em 

Línguas e Literaturas Modernas (n = 6), seguindo-se Estudos Portugueses (n = 4).  

Tabela 136  

Distribuição da amostra por Formação Inicial 

Formação inicial f % 

Ensino Básico (1.º ciclo) 1 5 

Ensino Básico (1.º ciclo), variante Educação Musical 1 5 

Ensino Básico, variante Português e Francês 1 5 

Estudos Clássicos 1 5 

Estudos Portugueses 4 20 

Estudos Portugueses e Lusófonos 1 5 

Filologia Portuguesa 1 5 

Língua e Cultura Portuguesa (variante língua estrangeira) 3 15 

Línguas e Literaturas Modernas 6 30 

Linguística 1 5 

Total 20 100 

 

 

3.1.5. Distribuição da amostra por Anos de Docência na Área do PLNM 

(PLE/PLS/PLH). 

 

O período de docência predominante situou-se entre os 6 e os 10 anos (n = 8). 

Tabela 137 

Distribuição da amostra por Anos de Docência 

Anos de docência f % 

    1-3  3 15 
    4-5  4 20 
    6-10  8 40 
    >10  5 25 

Total 20 100 
 

Figura 93 

Distribuição da amostra por Anos de Docência 

 

 

15%

20%

40%

25%

    1-3 anos     4-5 anos

    6-10 anos     >10 anos
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3.1.6. Distribuição da amostra por Idade dos Aprendentes. 

A faixa etária predominante dos alunos dos entrevistados situou-se entre os 18 e os 

25 anos de idade (n = 14). 

Tabela 138  

Distribuição da amostra qualitativa por Idade dos Aprendentes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 

Distribuição da amostra por Idade dos Aprendentes 

 

 

3.2. Instrumento de investigação: Entrevistas 

A entrevista foi o instrumento de investigação que se selecionou, porque, de acordo 

com Cohen et al. (2007), pôde, enquanto ferramenta explanatória, ajudar a identificar 

variáveis e relações; e, pôde ser utilizada em conjunto com outro método de investigação. 

40%

70%

40%
30%

20% 20%

60%

30%

60%
70%

80% 80%

< 18 anos 18-25 anos 26-30 anos 31-35 anos 36-40 anos > 41 anos

não

sim

 f  % 

Idade (anos) Sim Não Total  Sim Não Total 

    <18  8 12 20  40 60 100 
    18-25  14 6 20  70 30 100 
    26-30  8 12 20  40 60 100 
    31-35  6 14 20  30 70 100 
    36-40  4 16 20  20 80 100 
    >41  4 16 20  20 80 100 
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Por outro lado, as finalidades de uma entrevista (Selltiz, 1965, citado em A. Sousa, 2009, p. 

247) foram igualmente determinantes para os critérios de selecção, a saber: Factos (saber o 

que acontece, na realidade, dentro do assunto em estudo); opiniões (procurar saber qual é 

a opinião do entrevistado sobre determinados factos); sentimentos (o que o entrevistado 

sente perante os factos); atitudes (qual a atitude do entrevistado em relação aos factos em 

estudo); decisões (o que o entrevistado pretende fazer em relação aos factos); e 

motivações (conhecer os factores que influenciaram o entrevistado a tomar aquelas atitudes 

e decisões e o porquê).  

Cientes de que as entrevistas qualitativas variam quanto ao grau de estruturação 

(Albarello et al., 1995; Flick, 2002; Quivy & Campenhoudt, 2005), cujo critério de seleccção 

depende do objectivo da investigação (Bogdan & Biklen, 1994), decidiu-se realizar uma 

entrevista semiestruturada, uma vez que permitiria “obter dados comparáveis entre os 

sujeitos” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 135). Neste tipo de entrevista, as questões resultam de 

um plano prévio, “um guião onde se define e regista, numa ordem lógica para o 

entrevistador, o essencial que se pretende obter, embora, na interacção se venha a dar uma 

grande liberdade de resposta ao entrevistado” (Amado, 2014, p. 208). Porém as questões 

que não estão incluídas no guião podem ser colocadas pelo entrevistador para obter mais 

informação por parte do entrevistado (Bryman, 2012).  

Em função dos resultados obtidos na F1, elaboraram-se as perguntas que viriam a 

constar no guião da entrevista (Tabela 139). 

Tabela 139 

Guião da entrevista do estudo 

Guião da Entrevista 

1. Qual é a sua opinião relativamente à formação direccionada para o ensino-aprendizagem de 
PLNM? 

2. Que dificuldades sente/sentiu ao nível da leccionação do PLNM (PLS/PLE/PLE)? 
2.1. Como ultrapassa/ultrapassou essas dificuldades? 

3. Por que razão recorre às TIC na prática do docente? 
4. Em que medida é que as estratégias de ensino se alteraram quando passou a usar 

ferramentas digitais, nomeadamente as que referiu no questionário? 
5. Considerando o(s) método(s) de língua que adopta, que tipo de actividades é que costuma 

desenvolver com as TIC que usa, nomeadamente as que mencionou no questionário, para 
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poder trabalhar as competências em língua? 
6. Que dificuldades sente/sentiu, quando usa/usou as TIC? 

 

Antes da entrevista, procurou-se garantir que se possuía toda a informação 

necessária relativamente ao entrevistado, pois seria um apoio para “understant what he or 

she is saying in the interviewee’s own terms” (Bryman, 2012, p. 473); ter um bom sistema de 

gravação; garantir que a entrevista decorreria num local sossegado e privado; estar-se 

preparado para ser um bom ouvinte, atento, dinâmico, sem tecer qualquer tipo de 

comentário de concordância ou discordância relativamente ao que o entrevistado dissesse. 

Sendo uma entrevista, também, um encontro interpessoal e social (Cohen et al., 2007), 

procurou-se empregar uma linguagem acessível; permitir a resposta, ou seja, dar espaço e 

tempo para responder; motivar o entrevistado; ser flexível (adaptação) relativamente às 

circunstâncias, às características do entrevistado e ao decorrer da conversa (Ghiglione & 

Matalon, 1993). No decorrer da entrevista seguiu-se um protocolo, baseado nos autores 

Albarello et al., 1995, Bryman (2012) e Baptista et al. (2013) (Tabela 140). 

Tabela 140 

Protocolo adoptado na entrevista (Albarello et al., 1995; Bryman, 2012; Baptista et al., (2013). 

Pré-entrevista 

Momentos-chave Itens 

Possuir a informação necessária relativamente ao 
entrevistado 

Informações: 

− Idade; 

− Sexo; 

− Grau académico; 

− 1.º ciclo do ensino superior (licenciatura); 

− Anos de ensino de PLNM (PLE/PLS/PLH); 

− Idade dos aprendentes; 

− Formações contínuas frequentadas; 

− Usa/não usa TIC na prática docente; e 

− Ferramentas Web 2.0 que usa para trabalhar 
determinadas competências em língua. 

Entrevista 

Momentos-chave Itens 

Preliminares Introdução − Agradecer participação; 

− Efectuar descrição geral do estudo (finalidade, 
participantes escolhidos, utilização dos dados). 

Dimensão ética 
(cf. Cohen et al., 2007; A. Sousa, 
2009) 

− Garantir confidencialidade; 

− Referir a duração aproximada da entrevista; 

− Solicitar permissão para gravar a entrevista; 

− Garantir que os dados serão para uso exclusivo do 
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estudo. 

Início da 
entrevista 

Questão introdutóra − Seleccionar uma questão introdutória, que poderá 
aflorar o tema central do estudo como dizer respeito 
a aspectos relativos à situação do entrevistado. 

Corpo da 
entrevista 

Questões que constituem os 
pontos a explorar 

− Implementação das perguntas pré-definadas. 

Fim da 
entrevista 

Observações finais − Agradecer e mencionar a possibilidade de 
participações futuras; 

− Referir que há disponibilidade total em partilhar os 
dados obtidos no estudo, se o entrevistado assim 
entender. 

 

Quanto à duração das entrevistas, não ultrapassaram os 20 minutos, com excepção 

de duas entrevistas que demoraram 30. 

Foram efectuadas entrevistas online, umas das técnicas mais habituais nas 

metodologias qualitativas, sob a perspectiva do eResearch (Paiva et al., 2011), um termo 

aplicado “to the use of advanced information and communication technologies (ICT’s) to the 

practice of research” (CQUniversity Australia, s.d.) Recorreu-se à entrevista online porque 

propicia uma diversidade de meios para se chegar às informações, mas principalmente 

porque foi o único meio para se chegar aos informantes, que se encontravam muito 

distantes da investigadora (Paiva et al., 2011) (cf. Friesen, 2008). Por outro lado, as 

entrevistas online, “which are entirely realtime and synchronous through chat rooms, can be 

anonymous for both parties if so desired, and the opportunity to contact respondents at 

mutually convenient times is enhanced” (Cohen et al., 2007, p. 241). Os aplicativos 

utilizados foram SKYPE, Google Hangouts, e o chat do Gmail, previamente indicados pelos 

entrevistados. Grosso modo, efectuaram-se áudio chamadas, pois, em várias ocasiões, e 

devido à localização ora do investigador ora do/a entrevistado/a, se se efectuasse vídeo 

chamadas a qualidade dissipar-se-ia. No entanto, no decorrer de uma das entrevistas não 

se conseguiu estabelecer ligação para fazer fosse áudio fosse vídeo chamada. Assim, 

recorreu-se ao chat do Gmail para efectuar a entrevista. Houve entrevistados que preferiram 

efectuar a entrevista por telefone, porque sabiam de antemão que não teriam acesso à 

Internet na data e horas em que se disponibilizaram para serem entrevistados. Por outro 

lado, a entrevista por telefone caracteriza-se por atingir “nearly the same proportion of many 
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target populations as ‘standard’ interviews, that it obtains nearly the same rate of response, 

and produces comparable information to ‘standard’ interviews, sometimes at a fraction of the 

cost” (Cohen et al., 2007, p. 381) (Tabela 141). 

Tabela 141 

Modo execução das entrevistas (F2) 

Entrevistas Online N.º de entrevistas (n = 20) 

Skype 12 

Hangouts 4 

chat Gmail 1 
Entrevistas por telefone 3 

 

Todos os procedimentos decorridos nesta fase resumem-se na Figura 95. 

Figura 95 

Procedimentos da entrevista (F2) 

 

 

 

ENTREVISTA

Selecção

•Tipo de entrevista → semiestrutrada

•Formato → online e por telefone

Elaboração do guião

Protocolo a seguir

Execução
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3.3. Resultados qualitativos obtidos 

3.3.1. Análise de conteúdo. 

Findas as entrevistas, deu-se início à transcrição de cada uma delas. No decorrer 

das transcrições, foram efectuados alguns atalhos, ou seja, deixado de fora material que 

não dizia respeito às preocupações do estudo (Bogdan & Biklen, 1994). No final de cada 

transcrição foram feitas novas comparações entre o transcrito e a gravação (Flick, 2002). 

Para cada entrevista criou-se um cabeçalho, que consistiu em identificar o sujeito que 

respondeu ao questionário obtido na F1, a fim de facilitar a consulta das respostas dadas no 

questionário, caso se justificasse (Bogdan & Biklen, 1994). Esse cabeçalho foi 

posteriormente utilizado na transcrição. Também no cabeçalho foi colocado o nome fictício 

atribuído ao entrevistado para, na apresentação dos resultados, humanizar os segmentos 

que viriam a ser apresentados, mantendo-se a preservação do anonimato dos dados (Flick, 

2002). Após a transcrição (Anexo H), procedeu-se à sua inserção no software59 adoptado 

para a concretização da análise dos dados qualitativos, o QSR NVivo versão 1260. Estava 

assim concluída a fase de preparação dos dados. 

Seguiu-se a exploração de dados, que implicou a leitura de todos os dados para que 

se criasse uma percepção geral da base de dados existente, e para que se pudessem criar 

códigos, os quais facilitaram na organização dos dados, bem como na criação de novos 

códigos  e/ou alteração de outros tantos (Flick, 2002).  

 Da preparação à exploração de dados passou-se à sua análise. A técnica de 

tratamento de informação (Vala, 1986) adoptada foi a análise de conteúdo, um dos 

procedimentos clássicos da análise de material escrito, independentemente da sua origem 

 
59  Hoje em dia existem vários tipos de software no âmbito da análise de conteúdo (Nvivo -  
http://www.qsrinternational.com, Atlas.it - http://atlasti.com/ Ti,  MaxQDA - https://www.maxqda.com/), 
e há inclusivamente alguns que já funcionam na cloud computing (relacionado com a utilização das 
capacidades, essencialmente, de servidores interligados através da Internet), como é o caso do 
WebQDA (https://www.Webqda.net/) (Amado, 2014, p. 306). 
60 Sítio: https://www.qsrinternational.com/nvivo/nvivo-products/nvivo-12-plus 

https://www.webqda.net/
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(entrevistas, ou qualquer outro produto dos media) (Flick, 2002), que, para Krippendorff 

(1990), consiste numa técnica que permite fazer referências válidas e replicáveis dos dados 

para o seu contexto.  

A análise foi efectuada por etapas (Creswell & Clark, 2011; Miles & Huberman, 

1994), com recurso ao software supra referido. Primeiramente, procedeu-se à codificação 

dos dados, que consistiu em seleccionar, forcar, simplificar, abstrair e transformar os dados 

brutos (Vala, 1986). Tratou-se de um processo que se baseou na organização dos 

conteúdos de um conjunto de mensagens num sistema de categorias que traduziram as 

ideias-chave veiculadas pela documentação em análise (Amado, 2014), ou segundo 

Strauss e Corbin (1990, citado em Flick, 2002, p. 180), um conjunto de “operações pelas 

quais os dados são divididos, conceptualizados, e reagrupados de forma diferente. É o 

processo nuclear de construção das teorias a partir dos dados”. Na codificação, 

identificaram-se unidades de registo, ou seja, unidades de significação a codificar e 

correspondentes ao segmentos de conteúdo como unidades base, “visando a categorização 

e a contagem frequencial” (Bardin, 2004, p. 98). Com o software utilizado, a codificação foi 

possível através dos nodes.  

a node is defined in the latest release as ‘a collection of references about a 

specific theme, place, person or other area of interest’. When a document has 

been coded, the node will incorporate references to those portions of 

documents in which the code appears. Once established, nodes can be 

changed or deleted. (Bryman, 2012, p. 596) 

Codificado o material, produziu-se um sistema de categorias, ou seja, obteve-se, 

“por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos” (Bryman, 2012, p. 

112-113). O critério de categorização adoptado foi o semântico. Para este estudo, criaram-

se cinco categorias principais, das quais resultaram subcategorias e sub subcategorias. 

Posteriormente, prodecedeu-se à apresentação dos dados. Reuniu-se toda a informação, 
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organizada e condensada, e culminou-se no levantamento das conclusões. Finalmente, 

deu-se seguimento à interpretação e verificação das conclusões, ou seja, atribuição de um 

significado aos dados a partir de uma apresentação síntese.  

O recurso ao NVivo 12 facilitou todo o processo de análise, pois contribuiu para que: 

fosse mais rápida; houvesse um acréscimo de rigor na organização da investigação; fosse 

possível fazer várias alterações, ou até mesmo introduzir novas instruções no programa 

(flexibilidade); fosse possível manipular dados mais complexos; fosse possível reproduzir e 

trocar documentos; e, fosse possível ser criativo (Bryman, 2012). 

A súmula dos procedimentos acima referidos apresenta-se na Figura 96. 

Figura 96 

Procedimentos efectuados antes e durante a análise de conteúdo (F2) 

 

 

3.3.2. Resultados da análise. 

A apresentação dos resultados da análise de conteúdo obedece a ordem descrita na 

Figura 97. Os resultados apresentam-se seguidamente.  

 

•Transcrição e inserção 
no software NVivo 12

PREPARAÇÃO DE 
DADOS

•Leitura de todos os 
dados
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DADOS

•Codificação

•Categorização 
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conclusão

ANÁLISE DE 
CONTEÚDO
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Figura 97  

Etapas da Análise de Conteúdo (F2) 

 

 

Questão 1. Qual é a sua opinião quanto à oferta formativa direccionada para o ensino-

aprendizagem de PLNM? 

Para averiguar os pareceres dos professores relativamente às formações iniciais 

frequentadas, foi criada a categoria Formação. No total, foram extraídos 23 segmentos da 

informação recolhida nas entrevistas, que, grosso modo, referem as limitações mais 

evidentes no processo formativo. Na nuvem de palavras apresentam-se os termos mais 

inequívocos dessa análise.  

 

IDENTIFICAÇÃO DA 

QUESTÃO EM ANÁLISE

a) Identificação da(s) 

categoria(s) e da(s) 

subcategoria(s), se as houver.

b) Apresentação da totalidade 

dos segmentos analisados.

c) Nuvem de palavra onde 

consta o(s) termo(s) mais 

inequívoco(s) no decorrer da 

análise.

d) Gráfico onde se representa o 

número de segmentos 

analisados nas subcategorias, 

caso se justifique.

e) Transcrição dos segmentos.
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Figura 98 

Termos mais contabilizados na categoria Formação. 

 

As palavras mais recorrentes foram “didáctica” e “pedagógicas”. Mediante a análise 

efectuada aos segmentos, onde estas palavras se contabilizaram, era evidente que os 

professores entrevistados não receberam, ao longo da formação inicial, qualquer 

preparação ao nível da prática pedagógica, nem tão-pouco ao nível da Didáctica. Foi o caso 

da professora “Emília” que disse que na licenciatura nunca recebeu “preparação nesse 

sentido, ou seja, ao nível da prática pedagógica” (L. 74-75). 

A professora “Cláudia”, formada em Filologia Portuguesa, disse não ter recebido 

qualquer tipo de preparação ao nível da didáctica: 

havia uma coisa que se chamava Certificado de Atitude Pedagógica que sim, 

que nós fazemos, e é um ano de formação, mas que é... acho que era 

insuficiente, pronto. Era muito insuficiente porque nem... nem... não... é só... 

eram só ideias gerais, não é? Não tínhamos nem criação, nem como criar 

materiais realmente, nem como fazer bem uma sequência de um programa 

anual, sei lá. (L. 16-21) 
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Referiu ainda que não teve qualquer tipo de preparação para efeitos de criação de 

materiais didácticos: 

eu fiz um curso que é tipo, pronto o que vocês têm é isto: Estudo 

Portugueses, não é? Mas é Filologia Portuguesa, só que não tem uma linha, 

não tinha, agora não sei porque... agora mudou um bocado para isto de 

Bolonha, e agora começaram..., têm aqueles Mestrados já específicos para 

Educação que dura um bocadinho mais. Mas na minha altura não havia uma 

linha específica para educação, e então tu fazes esse curso e não tem uma, 

um... não tens uma formação de pedagogia, de didáctica, de implementação, 

numa aula real, dos conteúdos. (Prof.ª “Cláudia”, L. 9-15) 

Relativamente aos segmentos advindos das entrevistas dos professores com 

formação na área do PLE, cuja licenciatura se concluiu, em média, há aproximadamente 

uma década, atribui-se a característica “lacunar” à formação frequentada, como referiu a 

professora “Vitória” (L. 5-6): “Eu achei que de facto tivemos algumas lacunas, em termos de 

formação de professores”. 

A professora “Teresa” caracterizou a formação recebida como sendo “desfasada” da 

área do PLE. Referiu ter havido coisas em “termos teóricos, de linguística, de sintaxe, de 

literatura, etc., que foram muito mais importantes, mas que não estão directamente 

relacionados com o PLE” (L. 13-16). 

Também foi referida a falta de componente prática do decorrer da formação, ou seja, 

falta de prática pedagógica:  

A minha opinião é que, pelo menos na formação que fiz na faculdade, era 

tudo muito baseado na teoria, não havia assim muita prática, não houve 

oportunidade de haver assim grandes práticas. Não tive estágio nem 

nenhuma formação mais prática de como dar uma aula de Português Língua 
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Estrangeira. Eu acho que faz falta, pela menos eu senti falta de uma 

abordagem mais prática. (Prof.ª “Catarina”, L. 7-10) 

O professor “João”, formado em Estudos Portugueses, referiu ter sentido falta de 

competências ao nível da Didáctica, razão pela qual se increveu num Mestrado de PLNM: 

Tenho os estudos completos de Estudos Portugueses, versão Investigação. 

Fiz investigação em Linguística e fui-me embora, fui dar aulas de Português 

para Estrangeiros. Quando comecei a dar aulas de Português para 

Estrangeiros, fora de Portugal, comecei a sentir necessidade de ter mais 

conhecimentos, sobretudo da forma como funcionava a maneira de ensinar. 

E então, com a minha mulher decidimos voltar para Portugal e inscrevi-me 

num Mestrado, na Universidade de Coimbra, que era a minha universidade, 

de Português Língua Não Materna – Língua Segunda. (Prof. “João”, L.125-

132) 

Porém, do ponto de vista didáctico, no Mestrado não recebeu a formação espectável 

ao nível da Didáctica: “O meu Mestrado foi muito interessante, se bem que ficou aquém das 

minhas espectativas, do ponto de vista didáctico” (Prof. “João”, L. 162-164). 

No geral, os resultados indicaram que a formação destes professores não 

contemplou uma preparação ao nível da Didáctica, concretamente ao nível da Didáctica das 

Línguas, nem os muniu de saberes advindos da prática pedagógica, pois não houve 

qualquer trabalho nesse sentido.   

Questão 2. Que dificuldades sente/sentiu ao nível da leccionação do PLNM 

(PLE/PLS/PLH)? 
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Com esta questão pretendia-se efectuar um levantamento das dificuldades sentidas 

pelos professores no decorrer da prática docente. Ou seja, dificuldades que têm surgido ao 

longo da profissão docente. Criou-se, assim, a categoria Dificuldades na Prática Docente, 

que reuniu um total de 52 segmentos. Como se pode observar na nuvem (Figura 99), as 

palavras mais frequentes, para além de material, foram heterogeneidade, heterogéneos e 

heterogénea, cuja utilização se associa ao mesmo: perfil dos grupos, das turmas.   

Figura 99 

Nuvem de palavras dos termos mais contabilizadas na categoria Dificuldades na Prática Docente 

 

À categoria Dificuldades na Prática Docente foram atribuídas três subcategorias: 

1. Falta de material; 

2. Heterogeneidade dos grupos; 

3. Falta de formação.  

Na Figura 100 disponibiliza-se a totalidade de segmentos, por subcategoria. 
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Figura 100 

Subcategorias da categoria Dificuldades na Pática Docente, e respectiva contabilização de segmentos 

 

Em seguida, procede-se à enunciação dos resultados, separadamente. 

1. Subcategoria Falta de Material 

 

A subcategoria Falta de Material foi a que mais referências concentrou cuja 

distribuição de segmentos se apresenta sob a forma de gráfico (Figura 101). 

Figura 101 

Distribuição dos segmentos da subcategoria Falta de Material 
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Em função da análise efectuada aos segmentos, os professores fizeram referência à 

falta de material para trabalhar a compreensão do oral, como referiu a professora “Rita” (L. 

50-51): “Eu penso que em termos de produção de materiais didácticos temos grandes 

carências, sobretudo na área da compreensão oral”.  

A professora “Clarisse” referiu haver falta de material para fins específicos: “Existem 

coisas, sim, mas existem muito mais para Língua Segunda, pelo que eu me tenho 

apercebido. Português Língua Estrangeira para fins específicos então isso é o deserto” (L-

123-125). 

Por outro lado, foi referido haver falta de material suplementar para trabalho 

autónomo, mas que incida predominantemente na compreensão do oral e da fonética:  

há alunos que têm mais problemas ao nível da articulação. No caso dos 

hispano-falantes, têm dificuldades específicas em termos de articulação e, 

por vezes, é necessário criar um material, agora a falar em termos fonéticos, 

específicos para treino articulatório. Urge haver cada vez mais material, e até 

material – não me estou a referir só em material de sala de aula – 

suplementar que permita aos alunos autonomamente praticarem e fazerem a 

sua aprendizagem. (Prof.ª “Rita”, L. 19-21) 

Uma das professoras frisou a falta de material para níveis mais avançados, para 

além de ter referido que a desactualização é outro problema ao nível dos materiais:  

se for um B2 forte já começa a falhar muito, em termos de manuais, de 

materiais. Depois por exemplos os livros, todos os CDs são textos forjados, 

não há nada que seja real, não vamos pôr um aluno de B2 a ouvir um CD do 

Aprender Português onde não sei o quê. É ridículo! É altamente ridículo. 

(Prof.ª “Teresa”, L. 26.29) 
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A professora “Maria” fez referência à existência de materiais desactualizados, 

especificamente “exercícios, ou textos, ou vídeos que fossem actuais, que fossem 

estimulantes, que fizessem sentido” (L. 16-18). O mesmo referiram outros professores que 

fizeram referência a materiais que “já estão fora do tempo” (Prof. “Pedro”, p. 1, L. 7) e que 

há “falta de materiais adequados” (Prof.ª “Raquel”, L. 3). 

Um outro professor fez referência à inexistência de material direccionado para o 

ensino do Português Língua de Herança (PLH):  

Ainda que haja algum material didáctico para esse aspecto, quando nos 

referimos à língua, ao português no estrangeiro, nomeadamente à Língua de 

Herança, que é o caso que se pode aplicar mais aqui na Suíça, não há assim 

grande coisa. O que há são de algumas editoras e que são de certa forma 

adaptados para uma realidade diferente. Ou seja, não são adaptados à nossa 

realidade. No caso da Suíça, é de grosso modo a Língua de Herança. E são 

materiais que estão adaptados para uma realidade completamente diferente. 

(Prof. “Vasco”, L. 44-49) 

2. Subcategoria Heterogeneidade 

A heterogeneidade advém, grosso modo, da disparidade que existe ao nível de 

proficiência dos aprendentes, como referiu o professor “Eduardo”: “Esta é a grande 

dificuldade: satisfazer por igual a grande heterogeneidade de alunos. O ideal seria haver 

duas turmas, mas como há poucos alunos temos que meter tudo numa turma, e esse é o 

grande desafio do professor” (L.33-36). A mesma opinião têm outros professores que 

referiram não haver muitas vezes “uma selecção dos alunos, ou seja, qualquer aluno pode 

entrar em qualquer nível” (Prof.ª “Ema”, L. 41-42), mas, para além da heterogeneidade ao 

nível da proficiência de língua, há igualmente uma grande heterogeneidade em termos de 

“expectativas de aprendizagem” (Prof.ª “Raquel”, L. 3-5). 
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Houve professores que referiram que a heterogeneidade também estaria 

relacionada com o nível de escolarização do aprendente: 

Não só as diferenças em termos de língua materna mas depois também influi 

bastante a escolarização de cada um e isso vai fazer com que haja grupos 

bastante heterogéneos, o que nos obriga a um trabalho suplementar, eh… de 

diferenciação, para podermos ajudar a suprir as eventuais dificuldades que 

surjam. (Prof.ª “Rita”, L.22-26) 

o facto de ter alunos de diferentes níveis, em grupos que eram pequenos, 

mas ter um aluno recém-chegado do Paquistão, juntamente com uma aluna 

moldava, que tinha outra idade, já estava no 12.º ano e com outra rodagem 

na LP, e que este juntar de alunos de diferentes graus de aprendizagem era 

completamente contraproducente. (Prof. “José”, L.24-28) 

3. Subcategoria Falta de formação 

A falta de formação recai sobretudo na falta de preparação ao nível da didáctica, 

embora também tivesse sido referido haver uma carência muito grande em termos de 

prática pedagógica. É o caso do testemunho da professora “Catarina”: 

E depois mesmo a parte de programar uma aula, pronto é… todas essas coisas 

práticas que acabaram por ser uma aprendizagem para mim, que eu nunca tinha 

feito antes. Eu tinha a teoria toda. O que é que eles devem aprender, como… 

mas a parte prática faltou completamente. (L. 23-26) 

 Foram apresentadas dificuldades idênticas como “falta de formação na área da 

didáctica de línguas” (Prof.ª “Cláudia”, L. 7-8); falta de “prática pedagógica” (Prof.ª “Emília”, 
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L. 74-75); outros professores, como a professora “Ema” e o professor “João, referiram, 

respectivamente, não saber “dar aulas de… bom, de português, mas de PLE não” (L. 21.22), 

e que começou a “sentir necessidade de ter mais conhecimentos, sobretudo da forma como 

funcionava a maneira de ensinar” (L. 127-129); para a professora “Ana” (L. 19-20) “não é o 

conteúdo que está em causa, é a forma como ele é exposto, como chega ao aluno”; e foi 

referido ainda desconhecimento na criação de “um plano que correspondesse ao nível de 

aprendizagem do aluno, ou seja, A1 a um A2” (Prof.ª “Maria, L. 4-6).  

Questão 3: Por que razão recorre às TIC na prática do docente?  

Para analisar os motivos que justificam a utilização das TIC na prática doente foi 

criada a categoria Utilização TIC. Foram analisados 59 segmentos. Na nuvem de palavras 

(Figura 103) podem apreciar-se os termos mais frequentes, e na Figura 104 contabiliza-se o 

número de vezes que se repetiram. 

Uma vez que a Questão 4. Que dificuldades sente/sentiu, quando usa/usou as 

TIC? visava aferir o tipo de dificuldades que os professores sentiam quando utilizavam as 

TIC na prática docente, considerou-se atribuir à categoria Utilização TIC duas subcategorias, 

como se verifica em seguida. Deste modo, procedeu-se à análise individualizada de cada 

uma delas.  

Figura 102 

Identificação das subcategorias da categoria Utilização TIC 

 

SubcategoriasCategoria

Utilização TIC

Motivo

Dificuldade
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1. Subcategoria Motivo 

Os termos mais inequívocos que motivam a utilização das TIC disponibilizam-se 

seguidamente. 

 

Figura 103 

Nuvem de palavras dos termos mais contabilizadas na categoria Utilização TIC 

 
 

 

Figura 104 

Distribuição dos segmentos da categoria Utilização TIC
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Após análise dos segmentos associados aos termos oral, compreensão e oralidade 

constatou-se que todos eles estavam directamente relacionados, ou seja, estavam 

associados à produção e à compreensão orais. Quanto ao termo suplementar, verificou-se 

que estava associado à atribuição de trabalhos suplementares (trabalhos extra), que 

deveriam ser executados fora do contexto presencial (sala de aula). 

À subcategoria Motivo atribuiu-se uma sub subcategoria, como se pode verificar na 

Figura 105. Na Figura 106 disponibiliza-se a respectiva contagem de segmentos. 

Figura 105 

Identificação das sub subcategorias da subcategoria Motivos 

 

 

 
  

Figura 106 

Distribuição dos segmentos de cada uma das sub subcategorias da categoria Utilização TIC
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1.1. Sub subcategoria Material  

A sub subcategoria Material foi a que mais referências concentrou, todas elas 

alusivas à pesquisa; criação; e disponibilização (Figura 107). 

Figura 107 

Distribuição dos segmentos relativos às referências da sub subcategoria Material 

 

1.1.1. Pesquisa  

A utilização das ferramentas Web na prática docente é utilizada para efeitos de 

pesquisa de material que contemple situações mais actuais e reais, mas que visem 
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50): “Porque aí consigo encontrar textos, ou filmes, ou documentários, ou... Consigo 

encontrar situações mais reais, mais actuais, que vão ao encontro daquilo que eu…”  

Por outro lado, são utilizadas em contexto sala de aula, para efeitos de execução de 

uma actividade prática:  

normalmente trabalho por pesquisa. Imagine dou, sei lá, pesquisar alguma 

coisa que… que… que… imagine, começamos um tema de literatura em que 

eu falo sobre… dou uma lista de escritores lusófonos e se tiver numa sala 
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equipada posso pedir para cada par fique com um deles e vai-se descobrir 

qualquer coisa, é meramente informativo, para depois eles prepararem uma 

breve apresentação, sobre a biografia, sobre o poema, sobre não sei o quê. 

É sempre em termos de muita pesquisa. (Prof.ª “Teresa”, L. 44-50) 

 Outros professores houve que pesquisam sítios na Internet que, achando-os 

interessantes para a realização de um determinado trabalho, de carácter autónomo (de 

leitura ou de compreensão do oral), enviam as hiperligações aos alunos, na tentativa de 

promover a motivação: 

Concluí que ler textos, mesmo curtos, "na parede", não desperta grande 

entusiasmo! Por isso mesmo, faculto as hiperligações para aprofundarem a 

pesquisa em casa. Quando trato uma notícia ou um artigo de imprensa, 

mostro online, mas recorro sistematicamente à velha fotocópia!  Ainda não 

disse, mas também passo vídeos. (Prof.ª “Raquel”, L-51-54) 

1.1.2. Criação 

 

Na análise efectuada ficou claro que dada a escassez de material, principalmente 

para níveis de proficiência mais avançados (utilizadores independentes), era necessário 

explorar e criar materiais, que fossem essencialmente actuais e autênticos, relacionados 

com temas variados como sociais, políticos, e, inclusive, temas da actualidade portuguesa: 

 

Eu normalmente dou aos níveis C1 e C2 e isso tem que ser material 

explorado por mim, não há material feito para estes níveis, têm que ser 

coisas altamente actuais e eu recorro à Internet, aos media, etc., para ir 

buscar reportagens, notícias, crónicas actuais e exploro eu própria o material, 

tendo em conta os interesses dos alunos e o que é que está a acontecer na 
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realidade em Portugal e na sociedade e política e economicamente. (Prof.ª 

“Teresa”, L. 18-23) 

 

Ainda sobre os temas, um outro professor referiu que recorria às ferramentas Web 

2.0 para trabalhar aspectos relacionados com cultura, cruzando a compreensão do escrito e 

do oral com a componente estrutural da língua:  

 

é sempre trabalhar a parte cultural com texto, com um filme, com qualquer 

coisa, e trabalhar isso em simultâneo de forma a que o aluno, quando está a 

aprender a parte mais complicada da nossa língua, que é a estrutura 

gramatical, que eu não lhe esteja a dar ali uma ensaboadela só de gramática 

e que eu depois não consiga contextualizar aquilo com uma situação real, ou 

não. (Prof.ª “Maria”, L. 52-56) 

 

A autenticidade dos materiais é, portanto, uma das preocupações dos professores, 

como testemunhou a professora “Rita” (L. 73-75): “Sim, eu recorro a todo o tipo de 

ferramentas digitais que posso, porque também privilegio sempre, sempre o material 

autêntico e portanto não poderia fazê-lo de outra forma. Jornais online (textos), mas 

também vídeos” (Prof.ª “Rita”, L. 73-75).  

No decorrer da análise também se verificou-se que se recorria às TIC para preparar 

material, mas numa perspectiva mais expositiva:  

mas usei este tipo de forma muito funcional no sentido de, ou as usei para 

preparar materiais, em PowerPoint, projecções de PowerPoint, ou então de 

uma forma muito rudimentar comecei aquele programa do Hot Potatoes, que 

eu acredito que ele esteja na pré-história do que são as ferramentas de 

ensino das línguas estrangeiras. (Prof. “José”, L. 30-34) 



| Analysis del Desarollo de Contenidos Digitales para la Cualificación del Profesorado de Portugués Lengua no Materna | 

388 

1.1.3. Disponibilização de Material 

Os professores tendem, grosso modo, a utilizar as TIC para facultar materiais 

disponibilizados nas aulas presenciais, particularmente aos alunos que faltam: “Fora da sala 

de aula, acedo por vezes à plataforma Moodle, mas apenas para enviar fotocópias aos 

alunos que faltaram à aula” (Prof.ª “Raquel”, L. 33-34).  

Uma outra professora adiantou que as utiliza para efeitos meramente informativos, 

de contacto, ou para cedência de trabalho suplementar:  

O que eu faço com o Moodle, nas aulas presenciais é, basicamente, aquilo é 

uma espécie de plataforma onde eu vou pôr, vou depositar algum 

instrumento que eu quero que eles leiam, ou que vejam, ou que imprimam, e 

informações às quais eles devem ter acesso, por exemplo, mudar uma sala 

ou que vou faltar. (Prof.ª “Clarisse”, L. 92-96) 

Apenas um professor referiu que, para além de também as utilizar para disponibilizar 

material, recorre às TIC para simular situações práticas, de interacção, entre os alunos: 

O Facebook é uma forma de comunicação entre os alunos, de forma 

criarmos um grupo; de disponibilização, sobretudo na universidade, de 

materiais online, ou seja, descarrego para o grupo do Facebook os materiais 

e eles podem facilmente ir buscá-los, e é uma maneira de combinarmos, por 

exemplo, imagine, vamos todos simular uma aula de ir ao almoçar a um sítio 

fazer um piquenique. (Prof. “João”, L. 86-90) 

1.2. Sub subcategoria Competências de Língua 

 

Das análises efectuadas, verificou-se que os professores tendem a utilizar as TIC 

para trabalhar a compreensão do oral: “Numa aula presencial de português língua segunda 
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também os podemos usar, sobretudo para a compreensão do oral” (Prof. “Eduardo”, L. 7-9). 

Segundo a professora “Inês”, seria mais adequado fazê-lo com aprendentes cujo 

nível de proficiência fosse mais baixo: 

Muitas vezes também a oralidade, a argumentação, porque já são uns níveis 

muito mais elevados, a oralidade, a argumentação, etc. Mas, claro, não o 

tenho feito sistematicamente, talvez o fizesse mais nos níveis mais baixos. 

Muitas vezes para os fazer contactar também com a oralidade, porque ouvir 

só um professor não é a mesma coisa que estar a ouvir vários portugueses, 

de várias regiões, de vários graus, etc. (Prof.ª “Inês”, L. 60-65) 

Para além da compreensão do oral, verificou-se que os professores recorrem a este 

tipo de ferramentas para trabalhar a produção do oral, fazendo gravações de voz: 

o que eu mais treino com as coisas mais digitais acho que no fundo é a 

compreensão oral. Ah... também a expressão oral, é verdade. Tento que seja 

uma maneira de treinar, porque eu ah… faço gravações para os alunos, 

fizemos programas de rádio, quer dizer para os pôr mesmo em situação real 

de produção, não é? (Prof.ª “Cláudia”, L. 54-57) 

Também para trabalhar a compreensão e a produção orais, o professor “Pedro” 

disse fazer uso das TIC para recolher vídeos:  

O que eu faço muito em cada aula é trabalhar ideias que têm muito a ver com 

o português, para praticar a oralidade, mas tem que ver com o objecto 

competência. Eu gosto dessa parte. Vemos pequenos vídeos, depois 

discutimos… enfim, coisas assim. Algumas ferramentas conseguem motivá-

los um pouco mais. (Prof. “Pedro”, L. 14-19) 
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A recolha de elementos de compreensão do escrito foi outro aspecto apontado para 

justificar a utilização das TIC na prática docente: “Sim, eu recorro sempre às ferramentas 

digitais para trabalhar todas as competências, quer a expressão oral, para recolher textos” 

(Prof.ª “Rita”, L. 69-70). 

1.3. Sub subcategoria Trabalho Suplementar 

Das análises efectuadas constatou-se que os professores utilizam as ferramentas 

Web 2.0 numa “como ferramenta autónoma, de trabalho autónomo” (Prof.ª “Ema”, L. 105-

106), “mesmo para o trabalho suplementar (Prof.ª “Rita”, L. 124). A professora “Amélia” 

afirmou peremptoriamente que as utilizava “sim, mas sobretudo para eles fazerem isso em 

casa. Eu, nas aulas, não recorro” (L. 31). 

2. Subcategoria Dificuldades 

Para a análise da subcategoria Dificuldades, foram analisados 61 segmentos. Na 

nuvem de palavra que se segue, destacam-se as palavras que mais vezes se repetiram. 

Figura 108 

Nuvem de palavras dos termos mais contabilizadas na subcategoria Dificuldades 
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As principais palavras foram salas e tempo (23 vezes). No decorrer da análise dos 

segmentos relacionados com a palavra sala, verificou-se que estava claramente associada 

à falta de condições, ou seja, à falta de equipamentos técnicos e/ou WiFi nas salas. Assim, 

à sub subcategoria que se criou, atribuiu-se a designação Falta de Condições, pois seria a 

que em termos semânticos melhor se ajustaria.  

A subcategoria Dificuldades fraccionou-se, então, em seis sub subcategorias, que se 

apresentam na Figura 109. A distribuição dos respectivos segmentos disponibiliza-se na 

Figura 110, apresentando-se, posteriormente, os segmentos que foram alvo de análise.  

Figura 109 

Identificação das sub subcategorias da subcategoria Dificuldades 
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Figura 110 

Distribuição dos segmentos de cada sub subcategoria da subcategoria Dificuldades 

 
 

 
 

2.1. Sub subcategoria Falta de condições  

Para esta subcategoria, optou-se por se averiguar quais seriam as palavras que 

mais vezes se repetiam (Figura 111). 

Figura 111 

Nuvem de palavras dos termos mais contabilizadas na sub subcategoria Falta de Condições. 

 

 

Através da nuvem de palavras é evidente que salas é a palavra que mais vezes 

surge, relacionando-se, grosso modo, com a falta de condições das salas. O professor 

“Gaspar” referiu ter feito uma formação, mas 

27

16

3

9

3

4

Falta de condições

Tempo

Nível do aprendente

Falta de formação

Idade do professor

Idade do aprendente



| Estudo Empírico | 

393 

depois, no dia-a-dia, eu não consigo pô-las em prática porque não tenho 

condições, não tenho uma sala de informática, não tenho alunos que trazem 

o seu portátil ou o seu tablet debaixo do braço para a aula, ah… para pô-las 

em prática. Também poderia… Há sempre a possibilidade de criar as 

ferramentas e disponibilizá-las online. É lógico, há sempre essa possibilidade. 

Mas, o interessante seria eu poder trabalhá-las na minha aula com 

ferramentas informáticas que pudesse estabelecer o primeiro contacto. (Prof. 

“Gaspar”, L. 24-30) 

Outros professores referiram que há poucas salas equipadas e que “raramente há 

essa disponibilidade, pois os computadores não funcionam, o software está em baixo, é 

preciso antivírus” (Prof.ª “Teresa”, L. 42-45), “o teclado estragou-se, ou outro problema 

qualquer” (Prof.ª “Vitória”, L. 64-66), “não tenho Internet em todas as salas e, por vezes, não 

tenho sequer computador” (Prof. “Vasco”, L. 28-31)”, “há um computador, que é o da minha 

secretária, e os alunos não têm” (Prof.ª “Raquel”, L. 40-41). Os professores referem, 

portanto, que não há “grandes condições” (Prof. “Nuno”, L. 8-9) e que chega a ser até “difícil 

em termos logísticos, que é: levar um computador, um projector e colunas para a sala de 

aula” (Prof.ª “Clarisse”, L. 37-40). 

2.2. Sub subcategoria Tempo 

Nos segmentos que seguidamente se disponibilizam, a falta de tempo do docente 

viria a ser um outro elemento castrador na utilização de ferramentas digitais na prática 

docente, embora a professora “Amélia” fizesse alusão ao tempo que por norma precisa de 

despender, que segundo a própria é muito, para conseguir dar por concluída uma 

determinada actividade que idealiza concretizar: “Realmente perdi tanto tempo, tanto tempo 

para conseguir pôr lá uma imagem, uma coisa simples… eles tinham que identificar partes 

da casa e, pronto, acho que uma das falhas é essa.” (Prof.ª “Amélia”, L. 121-123). Outros 
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professores fizeram a mesma referência: “No meu caso eu preciso é de tempo para poder 

trabalhar com certas ferramentas.” (Prof.ª “Cláudia”, L. 39-40);  “Eu confesso que é mesmo 

uma questão de, neste momento, falta de tempo”. (Prof. “Nuno”, L. 125-126) 

 A professora “Ema”, apesar da falta de tempo que admitiu não ter, “se eu tivesse 

tempo, eu gostava de usar essas ferramentas nas aulas” (L. 103-105), reconhece, porém, 

que muitas das ferramentas digitais existentes servem justamente para combater a falta de 

tempo: “Eu tenho consciência… Eu digo que tenho falta de tempo e é verdade, eu tenho 

falta de tempo para procurar isso porque muitas dessas ferramentas são exactamente para 

combater a falta de tempo” (L. 149-151).  

2.3. Sub subcategoria Falta de Formação 

Na análise dos segmentos verificou-se que um outro elemento que condiciona o 

processo de utilização das TIC, para além do Tempo, viria a ser a falta de formação, como o 

admitiu a professora “Emília”: “confesso, para além da escassa ou nenhuma oferta 

formativa… pelo menos que eu tenha conhecimento nesta área, é o tempo” (L. 49-51).  

Os restantes segmentos que em seguida se apresentam indicam, também, a falta de 

formação como factor inibidor na utilização das ferramentas digitais na prática docente: 

“não tivemos formação para as usar. Muitas vezes temos que ir descobrindo, não é?” 

(Prof.ª “Inês”, L. 77-78); “há um problema de falta também de formação nesse sentido” 

(Prof.ª “Cláudia”, L. 38). 

Igualmente associados à Falta de formação situam-se os parcos e/ou rudimentares 

conhecimentos ao nível das ferramentas digitais para uso na prática docente: “os meus 

conhecimentos informáticos restringem-se à óptica do utilizador, mesmo o Word e Excel” 

(Prof.ª “Rita”, L. 89-91); “tenho algumas dificuldades em usar a nível informático… Digamos 

que sou uma simples utilizadora. Não sou expert em aspecto nenhum. Portanto vou 

utilizando, vou tendo dúvidas e retiro as minhas dúvidas até com colegas de trabalho.” 

(Prof.ª “Ana”, L. 39-42) 
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Todavia, como referiu o professor “José”, apesar de a falta de preparação ser 

manifestamente sentida, reconhece-se a pertinência das TIC na prática docente do PLNM:  

De facto, sinto que as pessoas da minha geração não têm tão boa 

preparação como deviam ter, e reconheço que o pouco que vou vendo, há 

muito potencial nas tecnologias de informação e nos meios tecnológicos, 

para se ensinar PLM ou PLNM, e penso que há um comboio que não se pode 

perder e acredito e espero que universidades estejam sensíveis a esse nível 

(Prof. “José”, L. 100-104) 

2.4. Sub subcategoria Idade do Professor 

A idade do professor viria a ser referida como um aspecto que serviria de 

condicionante na utilização das TIC. Os professores que tinham quase 40 anos, ou até 

mesmo mais idade, referiram: “Eu ainda sou do tempo do Português Sem Fronteiras, uma 

pré-história. Eu ainda sou da idade da pré-história” (Prof. “José, L. 80-81); “penso que é um 

sentimento comum aos colegas da minha faixa etária, o problema maior é o escasso ou 

insuficiente domínio dessas mesmas tecnologias pelos migrantes digitais” (Prof.ª “Raquel”, 

L. 25-27); “já tenho quase 40 anos, então já sou daqueles profissionais do Word, trabalho 

com o Word e gosto daquilo, já estou especializado. Eu considero que eles são úteis, mas 

raramente os integro” (Prof. “João”, L. 171-175). 

2.5. Sub subcategoria Idade do Aprendente 

Nos segmentos que em seguida se apresentam, a idade mais avançada do 

aprendente viria a ser referida como sendo, também, uma condicionante, especialmente 

quando o professor se depara com grupos cuja faixa etária não é homogénea: 
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E depois também no meu caso tive problemas com algumas pessoas. 

Problemas entre aspas. Problemas não, mas que tens que ter paciência, 

porque eu tive alunos até 83 anos. Ele não tinha nem e-mail, não é. E 

tínhamos que fazer com eles um e-mail para podermos interagir, quer dizer… 

e por vezes também dependendo da turma, dependo do grupo não dá tempo 

para pararmos, por vezes com algumas pessoas tanto, ou ajudar para 

poderem seguir. (Prof.ª “Cláudia”, L. 142-146) 

Por outro lado, se o grupo de aprendentes for constituído por um público adulto, 

defendeu-se que a utilização das TIC não faria tanto sentido, já que este público não estaria 

receptivo à adopção de estratégias de ensino diferentes:  

Neste momento como é um público adulto não faz se calhar tanto sentido, ou 

mesmo da parte deles não noto assim grande dificuldade, por um lado, na 

aprendizagem da forma como tem sido feita de modo, de método mais 

tradicional, diria. Por outro lado, não noto que eles queiram efectivamente 

fazer coisas diferentes. (Prof. “Nuno”, L. 62-66) 

2.6. Sub subcategoria Nível do Aprendente 

O nível do aprendente, associado ao nível de proficiência de língua, foi referido como 

sendo um outro aspecto inibidor na utilização das TIC na prática docente. Ou seja, se o 

nível de proficiência do aprendente fosse mais avançado não se justificaria recorrer ao seu 

uso: “Não é sistemático [utilizar], porque já são realmente alunos com outro nível, já são 

alunos que requerem outro tipo de abordagens” (Prof.ª “Inês”, L. 51-52). 

como, normalmente, dou aos níveis C, pouco recorro a esse tipo de coisas, 

porque esse tipo de coisas é mais para os A, B1 e até para o B2, se for um 
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B2 forte já começa a falhar muito, em termos de manuais, de materiais. 

(Prof.ª “Teresa”, L. 24-27)” 

Questão 5. Em que medida é que as estratégias de ensino se alteraram quando 

passou a usar ferramentas digitais, nomeadamente as que referiu no questionário? 

No que diz respeito ao efeito que as ferramentas Web 2.0 causaram nas estratégias 

adoptadas, não se verificou qualquer tipo de comentário onde essa causa-efeito fosse 

evidente. Comentou-se apenas que as TIC não provocaram nenhuma mudança ao nível 

das estratégias de ensino: “eu não diria que a minha estratégia de ensino se alterou” (Prof.ª 

“Rita”, L. 120). 

Questão 6: Considerando o(s) método(s) de língua que adopta, que tipo de 

actividades é que costuma desenvolver com as TIC que usa, nomeadamente as que 

mencionou no questionário, para poder trabalhar as competências em língua? 

Dada a abrangência desta questão, foram criadas três categorias: 

1. Método Adoptado; 

2. Ferramentas Web 2.0  utilizadas; 

3. Actividades efectuadas. 

 

1. Categoria Método Adoptado 

 

Foram analisados 7 segmentos, de onde se extraiu a nuvem de palavras (Figura 112). 
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Figura 112 

Nuvem de palavras dos termos mais contabilizados na categoria Método Adoptado 

Na análise dos resultados, verificou-se que o método comunicativo é, então, o 

método adoptado pelos professores, como se pode ler nos segmentos que se seguem: 

“Sempre que possível, ao trabalhar a oralidade, procurava seguir o método comunicativo, 

essa velha bengala de um professor de língua” (Prof. “José”, L. 48-49); “eu utilizo um 

método comunicativo, sobretudo”. (Prof.ª “Amélia”, L. 49-50); “Por norma, eu adopto o 

método comunicativo… sim… mas concentro-me muito em tarefas… eh… sim…”( Prof.ª 

“Emília”, L. 87-88). 

eu acho que utilizo tudo, ou seja, eu podia dizer que só utilizo o método 

comunicativo porque eu sou muito faladora e comunico muito. Não é isso. Há 

método expositivo, método comunicativo, há trabalho em grupo, há trabalho 

em pares, há trabalhos em que peço para os alunos saírem da sala e falarem 

com os portugueses lá fora, que estão da faculdade, vamos fazer visitas… 

(Prof.ª Teresa, L. 96-100) 

2. Categoria Ferramentas Web 2.0 Utilizadas 

Para a análise da categoria Ferramentas Web 2.0 Utilizadas foram extraídos 32 

segmentos. Na nuvem de palavras (Figura 113) destacam-se as palavras que mais 

frequentemente se repetiram. Na Figura 114 disponiliza-se a frequência dessas palavras. 
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Figura 113 

Nuvem de palavras dos termos mais contabilizados na categoria Ferramentas Web utilizadas 

 

Figura 114 

Número de palavras que mais vezes se repetiram na análise dos segmentos da categoria Ferrmentas Web 2.0 

Utilizadas 

 
 

 

Foram criadas 5 subcategorias (Figura 115), a fim de analisar com maior precisão 

com que finalidade as ferramentas Web 2.0  mencionadas são utilizadas na prática docente. 
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Figura 115 

Subcategorias da categoria Ferramentas Web 2.0 Utilizadas 

 

 
 

2.1. Subcategoria E-mail 
 

De acordo com os resultados, a finalidade do uso do e-mail seria, principalmente, 

para envio de material corrigido, “depois eu faço aquelas correcções do acrescentar os 

comentários e a revisão de texto, no Word” (Prof.ª “Ana”, L. 48-51); para quem faltasse, 

“Aos faltosos, envio e-mail” (Prof. “Eduardo”, L. 72); para efeitos de realização de 

actividades suplementares, como “a entrega de trabalhos” (Prof.ª “Raquel”, L. 34-36) ou 

“actividades lúdicas” (Prof.ª “Clarisse”, L. 51-53); e para consulta de informação adicional, 

que não pôde ser tratada na aula presencial: 

Não há assim grandes condições para usar recursos audiovisuais nas 

salas onde eu estou, mas para isso tento sempre criar alternativas 

como um grupo… até porque as aulas não são muito longas nem são 

muito frequentes ao longo da semana. Portanto, tento sempre deixar 
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isso para coisas com um grupo de Facebook, links por e-mail. (Prof. 

“Nuno”, L. 8-12) 

Apenas uma professora referiu utilizar o e-mail para efeitos de realização de 

propostas de trabalho, de interacção do escrito, enquadradas em actividades específicas: 

Vamos lá ver, o Skype eu tenho utilizado para os alunos fazerem eh… 

nós fizemos por vezes uma tarefa de ter que planificar uma viagem, 

que era a própria viagem que nós íamos fazer, e eu fazia os alunos 

contactarem com alguns museus ou alguma coisa através do Skype, 

nas aulas de laboratório de língua para serem eles os próprios que 

estavam a fazer as marcações, não é, das visitas através do Skype e 

de e-mail directamente também. (Prof.ª “Cláudia”, L. 83-87) 

2.2. Subcategoria YouTube 

 

Os resultados indicaram que o YouTube é utilizado fundamentalmente para recolha 

de material, como referiu a professora “Rita”: “utilizo o Youtube, várias plataformas, numa 

perspectiva de recolher material, não é?” (L. 107-108). Outros professores recorrem ao 

YouTube fundamentalmente para ouvir músicas com os alunos, “às vezes, o YouTube, para 

ouvir as músicas” (Prof.ª “Catarina”, L. 33-34); ou para consultar a letra das músicas, “tive 

que procurar no YouTube, tive que ver se a letra estava correcta” (Prof.ª “Vitória”, L. 134-

136). 

2.3. Subcategoria Moodle 

Em função da análise efectuada, a plataforma Moodle é fundamentalmente utilizada 

para partilha de material: “utilizo a plataforma Moodle, mas é mais utilizada mais pela 

partilha de documentos do que propriamente para haver um intercâmbio entre o que eles 
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fazem e aquilo que recebo, ou vice-versa” (Prof.ª “Ana”, L. 52-54); “temos uma plataforma 

na Internet, que é o Moodle, onde eu ponho alguns documentos, algumas ideias, portanto 

algumas das ideias são… eh… posso dizer… dou o link dos exercícios do Camões, do 

Instituto Camões, que tem várias actividades” (Prof.ª “Clarisse”, L. 66-69); “acedo por vezes 

à plataforma Moodle, mas apenas para enviar "fotocópias" aos alunos que faltaram à aula” 

(Prof.ª “Raquel”, L. 33-34). 

2.4. Subcategoria PowerPoint 

Os resultados indicaram que os professores utilizam o PowerPoint essencialmente 

para fins expositivos: “Na aula, é trabalho mais tradicional no sentido da… dos materiais 

utilizados (fichas e eventualmente o PowerPoint, para dar algumas explicações” (Prof.ª 

“Amélia”, L. 68-70).  

Eu utilizo um sistema online, a Dropbox, onde deixo os links dos áudios que 

ouvimos, a transcrição dos áudios, para depois eles em casa poderem 

trabalhar, em que deixo PowerPoint que faço sobre história, política, mas lá 

está, é expositivo, ou seja, não é interactivo, a minha utilização para eles é 

passiva neste caso” (Prof.ª “Teresa”, L- 55-58) 

2.5. Subcategoria Facebook 

A rede social Facebook é utilizada essencialmente para disponibilizar material e 

demais informações considerados relevantes para a aprendizagem da língua e da cultura 

portuguesas, para um grupo previamente criado, pois em muitos casos, como referiu a 

professora “Emília” (L. 10-12), “as aulas não são muito longas nem são muito frequentes ao 

longo da semana”.  
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Como os alunos agora são todos muito fãs do Facebook, eu criei um grupo 

de Facebook com os meus alunos de cada turma, os com os alunos do 

mesmo nível de ensino. Normalmente é um grupo por turma. Através do 

Facebook eu disponibilizo todos os materiais que vamos usando ao longo do 

curso (Prof. “João”, L. 5-9) 

O Facebook também usei nas aulas este ano fizemos, usamos para primeiro 

para colocarmos entre todos informações daquilo que vamos achando, que 

achamos interessante ou pode servir para as aulas, ou para o conhecimento 

da língua, da cultura, etc. (Prof.ª “Cláudia”, L. 118-121) 

3. Categoria Actividades Efectuadas 

Na análise da categoria Actividades Efectuadas, foram considerados 29 segmentos. Na 

nuvem de palavras (Figura 116) é possível perceber a actividade que mais se destaca na 

prática docente dos professores de PLNM: músicas. As palavras que mais vezes se 

contabilizaram, para além de músicas (10 palavras), foram compreensão e gramática 

(Figura 117). A palavra compreensão, em função da análise dos segmentos, está 

intimamente relacionada com a competência compreensão do oral.  

Figura 116 

Nuvem de palavras dos termos mais contabilizados na categoria Actividades Efectuadas. 
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Figura 117 

Número de palavras que mais vezes se repetiram na análise dos segmentos da categoria Actividades 

Efectuadas. 

 

Para esta categoria, foram criadas, então, três subcategorias, a saber: música; 

compreensão; e gramática. 

3.1. Subcategoria Música 

A música é, por norma, explorada para efeitos de compreensão do oral e do escrito, 

através das letras das músicas, sendo a interpretação e compreensão do seu conteúdo a 

principal finalidade, como se pode averiguar nos segmentos que seguidamente se 

disponibilizam. 

33

0

2

4

6

8

10
Músicas

CompreensãoGramática



| Estudo Empírico | 

405 

A única coisa que envio em áudio é música, músicas, e peço que tenham 

atenção às letras para ver se conseguem decifrar, porque na maior parte é 

bastante difícil, ou então envio o áudio de uma determinada música e depois 

envio depois a letra em Word, se eles não conseguirem sozinhos decifrar a 

letra. (Prof.ª “Maria”, L. 96-99) 

Quer dizer, quando vou à Internet pesquisar, por exemplo… eu gosto de às 

vezes mostrar lendas portuguesas, gosto também de trabalhar a partir da 

música. Então aquilo que eu uso mais, que eu tenho mais usado, é às vezes 

o YouTube, para ouvir as músicas. (Prof.ª “Catarina”, L. 31-34) 

Eu mostro músicas de todos os cantos do mundo, eu mostro lendas de todos 

os cantos do mundo onde se fala português e tento abrir-lhes um bocado 

esse horizonte. Mostro textos, digo onde é que eles podem encontrar os 

textos na Internet, e mostro músicas e peço para eles me trazerem uma 

música nova em português. (Prof.ª “Ema”, L. 110-113) 

Uso muitas vezes dicionários; dou-lhes muita informação sobre gramáticas 

online; informação que está online; muitos materiais que estão disponíveis no 

Instituto Camões e que são muito interessantes, que eu exploro com os meus 

alunos; também uso materiais áudio; materiais vídeo; e músicas. (Prof. “João”, 

L. 21-25) 

3.2. Subcategoria Compreensão 

 Analisada a subcategoria Compreensão, verificou-se que estava intimamente 

relacionada com exercícios para trabalhar a “compreensão do oral” (Prof. “Eduardo”, L. 106-

107), ou para “fazer produção, técnico de som, é que é assim e criar... para criar os exames 
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orais, de compreensão oral, etc. (Prof.ª “Cláudia”, L. 164-167). 

3.3. Subcategoria Gramática 

 Analisada a subcategoria Gramática, verificou-se que estava relacionada com a 

concretização de exercícios para trabalhar a competência gramatical: “por norma, é para 

eles perceberem determinado conteúdo gramatical em contexto autêntico, verdadeiro, 

portanto pessoas realmente a usarem aquele tipo de verbo, ou outra ocorrência… mas é 

por um motivo gramatical” (Prof.ª “Ana”, L. 29-31). O professor “José” referiu ter utilizado o 

HotPotatoes para “preparar um exercício de escolha múltipla electrónico. Era o próprio 

HotPotatoes que fazia a escolha múltipla, então eram exercícios de gramática” (L. 58-62). 

Tendo este estudo seguido o modelo de investigação follow-up explanations model 

(Creswell, 2003), que visa “follow-up the quantitative results and explore the results” 

procedeu-se, posteriormente, à interpretação, à verificação de como é que o que se 

descobriu qualitativamente explicaria os resultados obtidos quantitativamente. Estas 

interpretações enunciam-se na última parte deste estudo, em “Discussões e Conclusões”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

IV. Discussão e Conclusões 
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Este capítulo, relativo à discussão e conclusões do estudo implementado, organiza-se da 

seguinte forma: primeiro, apresentam-se as ilações advindas dos resultados do estudo 

empírico, isto é, das interpretações provenientes das hipóteses do estudo quantitativo e 

da análise de conteúdo efectuada no estudo qualitativo; segundo, as conclusões finais, 

que deram resposta aos objectivos que se delimitaram para esta investigação; e, por 

último, as linhas de investigação futuras. 
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1. Discussão e conclusões 

Este último capítulo procede, primeiro, à exposição das ilações que se obtiveram no 

decorrer dos resultados do estudo empírico, dando-se assim resposta ao objectivos que se 

delinearam para este estudo.  

Quanto ao 1.º Objectivo, Inventariar as variáveis que determinam a frequência de 

formações contínuas dirigidas ao ensino-aprendizagem do PLNM (PLE/PLS/PLH), aferiu-se 

que, relativamente à formação contínua, a sua frequência decorre da necessidade de criar 

materiais pedagógicos, essencialmente relacionada com a sua escassez, como 

sustentaram diversos autores (Madeira et al., 2014; Castro, 2015, 2017; A. Tavares, 2008); 

e com carências de carácter pedagógico e didáctico. Já a preparação para o uso e 

integração das TIC na prática docente não é per se um factor determinante para a 

frequentar.  

Quanto ao 2.º Objectivo, Identificar as variáveis que condicionam, por um lado, e 

promovem, por outro, o uso da tecnologia na prática pedagógica do ensino-aprendizagem 

do PLNM (PLE/PLS/PLH),  concluiu-se que as variáveis que condicionariam o uso das TIC 

na prática docente, ou seja idade, experiência e tempo, tinham uma associação directa com 

a formação, porque à idade e à experiência estão associadas a confiança e as atitudes dos 

professores, que se podem adquirir e mudar, respectivamente, se houver uma boa 

formação, em particular uma formação onde haja na teoria e na prática uma verdadeira 

sinergia entre a competência tecnologica e a pedagógica. Por outro lado, havendo uma 

preparação ao nível da literacia digital, as tecnologias constituir-se-iam, também, um 

elemento facilitador na gestão de tempo. Se se contrariasse a importância quase marginal 

que se dá à literacia digital na educação, a aposta no uso e integração dos dispositivos 

móveis no ensino do PLNM, por exemplo, em muito contribuiria para se contornar um 

aspecto que os participantes deste estudo apontaram como sendo castrador na gestão de 

tempo: as infraestruturas, em particular as salas de aula que não estão (devidamente) 

equipadas e preparadas para o uso das TIC. Quanto aos motivos que levam os professores 
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a recorrer às TIC, concluiu-se que é para efeitos de aquisição e criação de material 

pedagógico, dada a sua escassez e/ou desactualização, e também para a dar resposta às 

necessidades comunicativas do aprendente. Porém, foi interessante verificar que, com base 

no tipo de actividades desenvolvidas com recurso as ferramentas Web 2.0, os professores 

recorriam a procedimentos treináveis; não promoviam o trabalho colaborativo; não 

disponibilizavam grandes quantidades de input nem criavam oportunidades para o uso e 

processamento da língua-alvo; visavam identificar e ensinar, em separado, diferentes 

componentes da competência comunicativa, recorrendo a procedimentos metodológicos, 

prática e produção, contrariamente ao que sustenta o ELBT (Castro, 2017; Ellis, 2003, 

2009; Lai & Li, 2011; Tomlinson, 2012).  

Decorrente dos resultados obtidos, verificou-se que há um apego a práticas e 

modelos tradicionais de ensino, ficando a aprendizagem experiencial, base conceptual do 

ELBT, como defendeu Nunan (2004, 2010), posta de parte. Deste modo, e para dar 

resposta aos 3.º e 4.º objectivos deste estudo, Averiguar se os professores adoptam a 

abordagem ELBT e Averiguar se a abordagem ELBT é mediada pela tecnologia, 

respectivamente, concluiu-se que os professores não adoptam a abordagem ELBT na 

prática docente, e, consequentemente, nem tão-pouco a mediam pela tecnologia. 

Nos parágrafos seguintes deste capítulo, apresentam-se as conclusões obtidas a 

partir das interpretações obtidas no decorrer da análise dos resultados de cada uma das 

hipóteses de estudo (estudo quantitativo) e dos resultados provenientes da análise de 

conteúdo (estudo qualitativo). 

Considerando os resultados da H1., que foi aceite, concluiu-se que na formação 

inicial não há uma preparação pedagógica, prática, nem se instrui o professor no sentido de 

criar materiais didácticos para o ensino das línguas, sendo este o mote para que estes 

professores queiram frequentar formações contínuas. Quando contrastando estes dados 

com os da análise de conteúdo, o mesmo se averiguou. Ou seja, os professores 

entrevistados referiram que, na formação inicial, não receberam qualquer tipo de 

preparação, quer ao nível da Didáctica quer ao nível da prática pedagógica. Por outro lado, 
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considerando as suas experiências de docentes, foram apontadas como principais 

dificuldades a) carências ao nível de preparação pedagógica e didáctica; b) problemas 

relacionados com materiais pedagógicos (material desactualizado; inexistência de materiais 

de português para fins específicos; falta de material de português língua de herança; falta 

de material multimédia; falta de material para desenvolver a compreensão do oral; falta de 

material para trabalhar a fonética); c) heterogeneidade dos grupos, ou seja, grupos cujos 

níveis de proficiência dos aprendentes são díspares, ou cujos aprendentes são detentores 

de diferentes de línguas maternas, ou até mesmo diferentes níveis de escolarização. 

Quanto à preparação para o uso das TIC na prática docente (H2.), não se verificou 

que fosse um elemento catalisador no aumento da frequência de formações contínuas. Com 

os resultados obtidos subentender-se-ia que a formação inicial estaria a facultar tal 

preparação. No entanto, o contrário viria a averiguar-se aquando da análise de conteúdo. 

Por outras palavras, os professores entrevistados referiram que uma das dificuldades que 

sentem na prática docente relaciona-se, por norma, com o facto de nunca terem recebido 

qualquer formação a esse respeito, isto é, não receberam na formação inicial qualquer 

preparação para o uso da tecnologia em contexto educativo. 

Por outro lado, os resultados da H3., que foi rejeitada, viriam a indicar que os 

professores não utilizam mais recursos educativos digitais independentemente das 

formações contínuas frequentadas, pressupondo-se que estas formações não estarão a 

contemplar um desenvolvimento de conhecimentos e competências tecnológicos e 

pedagógico-didácticos (Costa, 2012; S. Santos & Costa, 2013; Ferrari, 2012; A. Gonçalves, 

2012; Kurek, 2015; Nakashima & Piconez, 2016; Richit, 2015), Por tudo isto, depreendemos 

que as práticas de formação para a utilização das TIC continuam muito agarradas às 

práticas e modelos tradicionais de preparação de professores (Costa, 2013; Felizardo & 

Costa, 2016; Costa & Viseu, 2008). 

Para além da tentativa de se retratar o cenário de formação (inicial e contínua) para 

o ensino de PLNM, o porquê da utilização das TIC entre os professores ainda ser muito 

limitada continuava por esclarecer. Tentámos, por isso, perceber se factores como a idade, 
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experiência do professor, e o tempo contribuiriam para a baixa utilização das TIC no 

exercício destes docentes (H4.). Relativamente à sub-hipótese de trabalho H4.1., que foi 

rejeitada, os resultados sugeriram que o factor idade não justificaria a baixa utilização e 

integração das TIC no ensino do PLNM (Inan & Lowther, 2010;  Mahdi & Al-Dera, 2013; 

McConnell, 2011); Teo, 2008; Van derKaay & Young, 2012). Porém, estes resultados viriam 

a destoar dos resultados da análise de conteúdo, mais concretamente dos resultados da 

sub subcategoria Idade do professor, advinda da subcategoria Dificuldades na utilização 

das TIC. Ou seja, os professores entrevistados associaram o factor idade a dois aspectos 

essenciais: confiança e competência (Uzunboylu & Tuncay, 2010; Yaghi, 2001 citado em 

Mahdi & Al-Dera, 2013).  Esta ambivalência remeteu-nos para a existência de uma fenda ao 

nível da questão da idade, enquanto factor impulsionador ou repressivo para a utilização 

das TIC.  

Na análise efectuada aos resultados da sub-hipótese de trabalho H4.2., que foi 

aceite, constatou-se que a experiência do professor surge como um elemento que 

condiciona a utilização das tecnologias (Baek et al., 2008; Niederhauser & Stoddart, 2001). 

Porém, por norma, um professor mais experiente será também um professor mais velho, 

constituindo-se assim um contrasenso se se comparar com o resultado da sub-hipótese 

anterior (H4.1.). Quanto à idade, existem dois pêndulos, que, em parte, poderão justificar 

estes dados paradoxais (Russell et al., 2003): o grau de confiança e as crenças. Os 

professores mais novos são mais confiantes na utilização das tecnologias do que aqueles já 

estão na profissão há mais anos. Todavia, os professores mais novos tendem a crer que as 

tecnologias têm um impacto negativo na aprendizagem dos alunos (e.g., torna-os mais 

preguiçosos; diminui a capacidade para pesquisar; compromete a qualidade ortográfica), 

contrariamente ao que sucede com os professores mais experientes. Deste modo, os 

resultados obtidos em ambas as sub-hipóteses poderão estar relacionadas com a confiança 

do professor para o uso das tecnologias (Peralta & Costa, 2007; Buabeng-Andoh, 2012; 

Kamalodeen et al., 2017), por um lado, e com as atitudes do professor (Hew & Brush, 2007; 

Keengwe et al., 2008), por outro.  
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Quanto ao factor tempo, foi interessante verificar que a hipótese de trabalho H4.3. 

viria a ser rejeitada. Mas, tal como se verificou na análise de conteúdo, há igualmente 

estudos que sustentam o oposto. Ou seja, a falta de tempo é uma das variáveis que 

condiciona a utilização das TIC na prática docente (Harrell & Bynum, 2018; Kamalodeen et 

al., 2017; Vidal, 2006), se se considerar a análise efectuada, na análise de conteúdo, à sub 

subcategoria Tempo, provinda da subcategoria Dificuldades na utilização das TIC, ou seja, 

a não utilização das TIC devia-se, segundo aos professores entrevistados, à inexistência de 

tempo. Mas, retomando o resultado desta hipótese de trabalho, subentender-se-ia que 

estaria relacionado com o facto de as tecnologias poderem ser tomadas como um elemento 

facilitador na gestão do tempo (Ramos et al., 2011; Mustafina, 2016), opinião partilhada por 

uma das professoras entrevistadas (F2). Porém, para que isso aconteça, deve apostar-se 

na interoperabilidade, na literacia digital e na criação de infraestruturas (Muslem et al., 2018; 

Roberts, 2016), tendo este último aspecto sido indicado, na análise de conteúdo, como 

factor impeditivo na utilização das TIC. Por outras palavras, na análise da sub subcategoria 

Falta de Condições, foi mencionado que as salas onde os professores leccionam não 

reúnem condições para que se possa utilizar as TIC na prática docente, seja devido ao 

acesso limitado ou condicionado à Internet; à falta de computadores; aos computadores 

obsoletos; ou até mesmo à falta de audiovisuais. Quanto à literacia digital, intimamente 

relacionada com a formação, que deveria cruzar ambas competências tecnológicas e 

pedagógicas (Mahdi & Al-Dera, 2013; Roberts, 2016), e que facilitaria no processo de 

gestão de tempo, verificou-se que, não havendo, tornava-se num outro elemento castrador 

na utilização e integração das TIC (Drent & Meelisen, 2008; Bordbar, 2010), como  referiram 

os professores entrevistados na F2.  

Feita a prospecção aos factores que justificavam o baixo índice de uso e integração 

das TIC no ensino do PLNM, procedeu-se ao levantamento dos motivos que justificariam a 

utilização das TIC no exercício do PLNM, com a intenção, também, de perceber se estes 

professores são ou não receptivos à adopção de diferentes métodos de língua passíveis de 

serem mediados pela tecnologia, nomeadamente o ELBT.  
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No decorrer da análise descritiva, concluiu-se que mais de metade dos professores 

de PLNM confirmaram utilizar as ferramentas Web 2.0  na prática docente. A maioria referiu 

ainda que adoptava uma atitude holística no decorrer da criação de conteúdos; defendia a 

implementação de diferentes métodos de língua para melhor satisfazerem as necessidades 

dos aprendentes; e utilizava as ferramentas Web 2.0 para efeitos de diversificação de 

estratégias de ensino. Deste modo, partiu-se do pressuposto que estes professores 

estariam a adoptar a abordagem ELBT, mediada pela tecnologia (González-Lloret & Ortega, 

2014). Todavia, no decorrer da análise das ferramentas Web 2.0  mais utilizadas por estes 

professores, foi interessante verificar que estas eram maioritariamente utilizadas para criar 

conteúdos para efeitos de aprendizagem de léxico, seguido de gramática, produção escrita, 

compreensão da leitura, e para o domínio social do uso da língua. Apenas a ferramenta 

YouTube foi referida como sendo utilizada, regra geral, para trabalhar a compreensão do 

oral. O mesmo se verificou quando se efectuou um paralelismo com os dados provenientes 

da análise de conteúdo, ou seja, os dados confirmaram que os professores tendem a 

recorrer às versões mais conservadoras da Abordagem Comunicativa na prática docente, 

para além de que o uso que fazem da tecnologia em nada altera o trabalho docente.  

Quanto ao tipo de actividades que os professores referiram desenvolver com as 

ferramentas Web 2.0 que mais vezes se contabilizaram na análise de conteúdo, 

designadamente e-mail, YouTube, PowerPoint e Facebook, foi possível verificar que não 

era desenvolvido qualquer tipo de trabalho colaborativo, nem tão-pouco se criavam 

materiais ou até mesmo actividades mediadas pela tecnologia de modo a estabelecer uma 

harmonia entre a forma e o sentido, como sustenta o ELBT. Considerando os resultados 

obtidos na H5. foi interessante verificar que o mesmo ocorria, pois, para fazer face à 

escassez de materiais pedagógicos de PLNM, a ferramentas Web 2.0 que os professores 

mais utilizavam eram: PowerPoint, para domínio social do uso da língua; Google Drive, para 

vocabulário, escrita, domínio social do uso da língua; Dropbox, para escrita; e, finalmente, 

YouTube, para vocabulário e gramática. As actividades referidas na análise de conteúdo 

estavam sobejamente relacionadas com acesso a músicas portuguesas e dos países 
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lusófonos; e exercícios de compreensão do oral e de gramática, que é o mesmo que dizer 

peremptoriamente que nem com as TIC se disponibilizam grandes quantidades de input e 

criam oportunidades para uso e processamento da língua-alvo. O mesmo se verificou na 

análise da categoria motivos para a utilização TIC, para a qual foram criadas três 

subcategorias (material, competências linguísticas e trabalho suplementar). Dito de outra 

forma, e conforme a análise, os professores utilizavam-nas para enviar trabalho 

suplementar; pesquisar material (textos ou música); criar material, grosso modo para 

trabalhar a compreensão da leitura e a compreensão do oral; e, para trabalhar, 

essencialmente, a compressão do oral e a produção e interacção orais, através da gravação 

de áudios e recolha de vídeos online.  

Também com os dados acima obtidos foi possível perceber a razão pela qual a H6. 

viria a ser aceite, na medida em que permite, separadamente, identificar e ensinar 

diferentes componentes da competência comunicativa, recorrendo a procedimentos 

metodológicos de apresentação, prática e produção (Castro, 2017; Ellis, 2005; Tomlinson, 

2012).  

Para além de se ter verificado que os professores tendem a recorrer mais às 

tecnologias fora da sala de aula, sendo parco o efeito na instrução propriamente dita, como 

defendeu Cuban (2001), todos estes resultados sugeriram que estes professores estão, 

então, mais focados na forma, não balanceando, por isso, a forma e o sentido (Ellis, 2003, 

2009). 

Quanto à hipótese de trabalho H7. verificou-se, mais uma vez, que os grupos 

“concordo” e “concordo totalmente” (F1), que afirmaram utilizar as ferramentas Web 2.0  no 

decorrer da prática docente, não divergiram relativamente à adopção de diferentes métodos 

de língua. Uma das razões pela qual isto acontece baseia-se no facto de não 

percepcionarem o ensino como algo que deve ser colaborativo e experiencial (Kohonen, 

2001), recorrendo antes a dogmas educativos preexistentes que tendem a reforçar o 

controlo do professor e a recorrer a procedimentos treináveis. Estes resultados também 

poderão relacionar-se com o facto de os professores de PLNM não serem detentores de 
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formação, ou de formação adequada, para o uso e integração das tecnologias (Felizardo & 

Costa, 2016). 

A partir dos resultados da hipótese de trabalho H8. concluiu-se que as ferramentas 

Web 2.0 não trouxeram qualquer tipo de mudança nas estratégias pedagógicas dos 

professores, tendo-se o mesmo verificado na análise de conteúdo, já que os professores 

assumiram que as ferramentas Web 2.0 não conferiram alterações às estratégias 

adoptadas. Assim, assumiu-se, mais uma vez, que estes resultados se deveram ao facto de 

estes professores não terem recebido qualquer tipo de preparação para o uso das 

tecnologias, principalmente numa óptica pedagógica (Colling et al., 2016; A. Gonçalves, 

2012; Nakashima & Piconez, 2016). Por outro lado, e por último, se se considerar a H9., 

que foi rejeitada, constatou-se que os professores tendem a adoptar uma atitude estática, 

individualista e hierárquica, em vez de abraçarem uma atitude holística, que se reflecte nas 

actividades e na forma como abordam os assuntos a serem trabalhos. Assim, veio a 

confirmar-se, mais uma vez, que os professores não adoptam a abordagem ELBT na 

prática docente.  

Com este trabalho pudemos averiguar que o desempenho do docente de PLNM 

reclama por mais saberes, que vão para lá da Linguística; mais preparação; mais literacia 

digital; e mais motivação, todos eles determinantes na integração das tecnologias no ensino 

das línguas e, consequentemente, na permeabilidade e receptividade para introduzir 

diferentes abordagens de ensino na prática docente, como é o caso da abordagem ELBT, 

que melhor se coadunem ao público-alvo, muitas vezes heterogéneo; à diversidade dos 

contextos; e às necessidades comunicativas dos seus aprendentes. A integração da 

tecnologia na aprendizagem desencadeia novas actividades holísticas e novas 

necessidades na aprendizagem. A tecnologia no ensino (das línguas) traz múltiplos 

benefícios, seja na óptica da aprendizagem seja na do ensino. Quanto a este útlimo, e 

porque é o nosso enfoque o professor, a tecnologia traz efectivamente, embora nos tempos 

de pandemia em que estamos inseridos, o COVID-19, esses desafios que até então o eram 

numa perspectiva futura (Kessler & Hubbard, 2017), hoje são desafios “do agora”, do 
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presente, em que o professor precisa de desaprender muita coisa e de aprender muitas 

mais. Mas, para que esta nova normalização o seja efectivamente, deve haver subjacente 

uma auditoria à aprendizagem, às necessidades decorrentes da aprendizagem. 

Este capítulo finda com a enunciação de algumas propostas de investigação futuras, 

estando uma delas relacionada com um modelo que tem sido adoptado no âmbito do ensino 

das línguas. Trata-se do modelo Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 

de Koehler e Mishra (2009), que pretende que o professor seja capaz de tomar decisões 

fundamentadas no desenho das suas actividades de ensino com as tecnologias, sendo 

expectável saber usar as tecnologias numa determinada área curricular; integrada numa 

abordagem pedagógica específica; num determinado contexto educativo; com fim à 

construção do conhecimento do aluno, relativo a um determinado conteúdo/tópico 

programático e/ou para contribuir para a consecução de um objectivo educacional 

previamente identificado. Assim, alguns dos questionamentos que poderiam ser 

considerados em investigações futuras seriam: 

• O que sabem os (futuros) professores de PLNM acerca do modelo TPACK? 

Que outro(s) modelo(s) conhecem? Como é que o(s) implementam na prática 

docente? 

• Quais as necessidades (pedagógicas e tecnológicas) [dos aprendentes] que 

influenciam na elaboração de um curso baseado em tarefas, considerando os 

contextos de ensino e as tipologias dos grupos, e como como são 

superadas? 

Relativamente ao ELBT, e com base nos questionamentos de Van den Branden, 

(2016), a investigação futura poderia averiguar: 

• As crenças que os professores têm acerca das tarefas com as quais estão 

(ou deveriam estar) a trabalhar; e o que pensam acerca do seu potencial na 

aprendizagem e das possíveis maneiras de aumentar a sua potencialidade. 
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• O(s) motivo(s) que leva(m) os professores a trabalhar com determinadas 

tarefas, e o que os impede. 

• A maneira como os professores fazem uso das tarefas na sala de aula. 

• A maneira e o motivo como elaboram uma lição baseada em tarefas (ou 

suportada em tarefas). 

• O modo como é elaborado um curso baseado em tarefas; a forma como as 

tarefas são sequenciadas; e o(s) motivo(s) que os leva a fazerem dessa 

maneira.  

• A reacção dos aprendentes relativamente à abordagem baseada em tarefas 

adoptada pelo professor.  

• As variáveis que influenciam a percepção dos aprendentes e dos professores 

em relação às tarefas, e à própria motivação para trabalhar com tarefas. 

• O tipo de padrões de interacção (entre aprendentes, e entre aprendentes e 

professores) que se desencadeiam em aulas autênticas, dependendo da 

forma com as tarefas são usadas. 

• O impacto de uma determinada sequência de actividades baseadas em 

tarefas, ou de uma determinda implementação (ao longo de um período mais 

longo) de tarefas na aprendizagem de uma língua não materna, nas salas de 

aula envolvidas. 

• O tipo de aprendentes que beneficiaria mais com determinados tipos de 

trabalhos baseados em tarefas. 

• O tipo de trabalho baseado em tarefas que os aprendentes consideram ser 

mais eficaz, bem como as acções aplicadas pelos professores (no decorrer 

do trabalho baseado em tarefas). 
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Anexo A 

Listagem de cursos do 1.º ciclo do Ensino Superior, em Portugal e nas ilhas, da 

área das Línguas, públicos e privados, que oferecem formação em TIC. Informação 

recolhida a partir da consulta do sítio oficial da DGES61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Informação recolhida em 2019 no sítio oficial da DGES https://www.dges.gov.pt/pt. 

https://www.dges.gov.pt/pt
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Tabela 142 

Listagem de cursos do 1.º ciclo do Ensino Superior, da área das Línguas, com formação TIC 

Tipo de Ensino Curso Área de 
Educação e 
Formação  

Universitário (público) 
Licenciatura - 

1.º ciclo CNAEF62 Formação para as TIC 

Un. Aberta 
(http://portal.uab.pt/) 
 

Línguas 
Aplicadas 

223 – LLE Sim UC leccionada no 1.º ano do Plano 
de Estudos, Metodologia das TIC 
para as Ciências Humanas 63 , que 
visa desenvolver o conhecimento e 
compreensão das TIC, em geral, 
mas também em alguns dos seus 
aspectos específicos. A UC surge, 
também, no sentido de acentuar a 
utilização e utilidade no domínio da 
futura prática profissional. 
 
UC leccionada no 1.º ano do Plano 
de Estudos,Tópicos de Informática64, 
que abrange temáticas do âmbito da 
informática que conferião 
conhecimentos e competências ao 
aprendente, consideradas mínimas 
em TIC, para a compreensão e 
utilização das ferramentas num 
percurso de estudos de nível 
superior. 

Un. Beira Interior 
(http://www.ubi.pt)  

Estudos 
Portugueses e 
Espanhóis 

222 - LLE Não há referência 

Un. Madeira 
(https://www.uma.pt)  
 
Faculdade de Artes e 
Humanidades 

Línguas e 
Relações 
Internacionais 

222 - LLE Não há referência 

 
62 Segundo o Diário da República, I Série-B, N.º 53 – 16 de MArço de 2005, disponível em 
https://certifica.dgert.gov.pt/legislacao/cnaef-classificacao-nacional-de-areas-de-educacao-e-
formacao.aspx, a CNAEF – Classificação das Área de Educação e Formação, até 1999 
designada Classificação das Áreas de Formação (CNAF), que permite, a nível nacional, 
identificar e codificar os cursos de formação, a elaboração das estatísticas, o planeamento e 
avaliação da formação, bem como a elaboração de estudos vários sobre esta temática. A nível 
internacional, a CNAF permite a utilização de dados nacionais sobre a formação profissional, 
permitindo a comparação com os dados de outros países. A actualização da CNAF para 
CNAEF, da responsabilidade da EUROSTAT e da CEDEFOP, teve como alteração mais 
significativa na área das ciencias ambientais (as classificações do campo 850, “protecção 
ambiental”, passaram a sê-lo do campo 422, “Ciências do ambiente”. Procedeu-se a outras 
alterações de designações com o intuito de as tornar mais claras, embora não tivesse havido 
interferência com os resultados das estatísticas de educação e formação profissional (p. 2282).  
63 Sítio: http://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=423  
64 Sítio: http://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=158   

http://portal.uab.pt/
http://www.ubi.pt/
https://www.uma.pt/
https://certifica.dgert.gov.pt/legislacao/cnaef-classificacao-nacional-de-areas-de-educacao-e-formacao.aspx
https://certifica.dgert.gov.pt/legislacao/cnaef-classificacao-nacional-de-areas-de-educacao-e-formacao.aspx
http://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=423
http://www2.uab.pt/guiainformativo/detailuc.php?uc=158
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Un. Aveiro 
(http://www.ua.pt/)  

Línguas e 
Estudos 
Editoriais 65 

222 - LLE Sim As UCs Multimédia I e Multimédia II, 
ministradas nos 1.º e 2.º semestres 
do 2.º ano, visam promover a 
compreensão do computador como 
dispositivo multimédia; dominar o 
processo de edição e formatação de 
texto, folhas de cálculo e 
apresentação; compreender o 
conceito do Multimédia; 
compreender diferenças entre 
analógico e digital; perceber o 
funcionamento de diversos 
dispositivos de captura e reprodução 
de elementos multimédia, assim 
como; compreender e dominar o 
processo de captura e edição de 
som e imagens digitais; saber 
manipular formatos de imagem 
digital (bitmap/vetorial); desenvolver 
competências básicas ao nível de 
edição e composição de vídeo; 
desenvolver documentos, off/online, 
com integração de elementos 
multimédia. Numa fase mais 
avançada, na UC Multimédia II, visa-
se elaborar uma pequena 
composição editorial e realizar um 
site em HTML, aplicando os 
conhecimentos expectáveis para a 
UC. 
 

Línguas e 
Relações 
Empresariais66 

Línguas, 
Literaturas e 
Culturas 

222 - LEE Não há referência 

Un. Coimbra 
 
Faculdade de Letras 
(http://www.uc.pt/fluc) 

Línguas 
Modernas 

222 - LLE Não há referência 

Português 223 - LLM Não há referência 

Estudos 
Clássicos 

222 - LLE Não há referência 

Estudos 
Europeus 

 Não há referência 

Un. Évora 
(http://www.uevora.pt) 
 
Escola Ciências Sociais 

Línguas e 
Literaturas 

223 - LLM Não há plano de estudos disponível. 
Contudo, com base nos objectivos do curso, 
não há referência às TIC para o ensino das 
línguas. 

Un. Lisboa 
 
Faculdade de Letras 
(https://www.letras.ulisbo
a.pt/pt/) 
 

Línguas, 
Literaturas e 
Culturas 

222 - LLE Não há referência 

Estudos 
Portugueses 

223 - LLM Não há referência 

Estudos 
Comparatistas 

222 - LLE Não há referência 

Estudos 
Clássicos 

222 - LLE Não há referência 

Ciências da 
Linguagem  

223 - LLM Não há referência 

Tradução 222 - LLE Sim UC Tradução assistida por 
computador, que decorre no 3.º ano  

Un. Algarve 
(https://www.ualg.pt/pt) 

Línguas e 
Comunicação 

222 - LLE Não há referência 

 
65 Sítio: http://www.ua.pt/ensino/course/35/?p=4 
66 Sítio http://www.ua.pt/ensino/course/36/?p=4  

http://www.ua.pt/
http://www.uc.pt/fluc
http://www.uevora.pt/
https://www.letras.ulisboa.pt/pt/
https://www.letras.ulisboa.pt/pt/
https://www.ualg.pt/pt
http://www.ua.pt/ensino/course/35/?p=4
http://www.ua.pt/ensino/course/36/?p=4
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Faculdade Ciências 
Humanas e Sociais 

Línguas, 
Literaturas e 
Culturas 

222 - LLE Não há referência 

Un. Minho 
(https://www.uminho.pt
) 
 

Línguas 
Aplicadas67 

 Sim A UC Informática Aplicada (LAD), 
ministrada no 2.º semestre do 2.º 
ano, tem como finalidade introduzir 
alternativas de edição de 
documentos, e explorar a informação 
neles contidas. Utiliza também 
plataformas de trabalho cooperativo 
e de computação em nuvem. 
 
A UC Terminologia e Tecnologias de 
Informação, ministrada no 1.º 
semestre do 1.º do curso, para além 
de ter como intuito a análise de 
modelos de dicionários e bases de 
dados terminológicos, visa utilizar um 
conjunto de ferramentas e conceitos 
ligados à tradução e terminologia. 
 

Estudos 
Orientais: 
Estudos 
Chineses e 
Japoneses 

222 - LLE Não há referência 

Línguas e 
Literaturas 
Europeias68 

222 - LLE  A UC Tecnologias de Comunicação 
em Humanidades, ministrada no 1.º 
semestre do 1.º ano, pretende fazer 
uma reflexão sobre a aplicação da 
informática nas Humanidades, assim 
como analisar e caracterizar 
métodos e práticas utilizadas na área 
das Humanidades Digitais; identificar 
e descrever noções fundamentais de 
anotação, codificação e 
processamento de textos em 
linguagem natural; criar conteúdos 
digitais com recurso a ferramentas, 
linguagens e anotação de estilo; 
reflectir sobre conceitos de 
usabilidade e acessibilidade digital; 
aplicar design Web responsivo e 
estratégias de optimização de 
conteúdos Web.  
A UC Informática Aplicada, de 
carácter opcional, ministrada no 1.º 
semestre do 3.º ano, visa explorar as 
potencialidades da investigação na 
área das humanidades; cruzar as 
áreas de conhecimento do plano de 
estudos através da participação em 
projectos de preservação digital; e 
estabelecer uma base sólida para 
estudos mais avançados na área das 
Humanidades Digitais. 

Estudos 223 - LLM Sim Nas UCs opcionais do 3.º ano, pode 

 
67 Sítio: https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-
educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3179&catI
d=9 (consultado em 23 de janeiro de 2019) 
68 Sítio https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-
educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3181&catI
d=9 (consultado em 23 de janeiro de 2019) 

https://www.uminho.pt/
https://www.uminho.pt/
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3179&catId=9
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3179&catId=9
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3179&catId=9
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3181&catId=9
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3181&catId=9
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3181&catId=9
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Portugueses e 
Lusófonos69 

escolher-se a UC Informática 
Aplicada (1.º semestre), cujos 
objectivos são: explorar as 
potencialidades da investigação na 
área das humanidades; cruzar as 
áreas de conhecimento do plano de 
estudos através da participação em 
projectos de preservação digital; e 
estabelecer uma base sólida para 
estudos mais avançados na área das 
Humanidades Digitais.  
A UC Técnicas de Edição Electrónia 
(2.º semestre), também opcional, 
pretende explorar as potencialidades 
do conceito de Narrativa Digital 
(Digital Storytelling) em vários 
domínios de aplicação; e cruzar as 
áreas de conhecimento do plano de 
estudos através do desenvolvimento 
de um projeto de construção de uma 
narrativa digital.  

Un. Porto 
(https://sigarra.up.pt/up
/pt/web_base.gera_pagi
na?p_pagina=home) 
 
 
Faculdade de Letras  

Línguas 
Aplicadas 

222 - LLE Sim A UC Recursos Informáticos e 
Métodos de estudo70, ministrada no 
1.º ano do curso, visa desenvolver as 
competênciais essenciais para: 
pesquisa, espírito crítico, domínino 
de normas da comunicação científica 
e de algumas ferramentas 
informáticas. 

Línguas e 
Relações 
Internacionais 

222 - LLE Não há referência 

Línguas, 
Literaturas e 
Culturas 

222- LLE Não há referência  

Ciências da 
Linguagem 

223 - LLM Não há referência 

Estudos 
Portugueses e 
Lusófonos 

223 - LLM Não há referência 

Un. De Trás-os-Montes 
e Alto Douro  
(https://www.utad.pt/) 
 
Escola de Ciências 
Sociais e Humanas  

Línguas e 
Relações 
Internacionais
71 

222 – LLE Sim A UC Tecnologias de Informação e 
Comunicação é ministrada no 1.º 
semestre do 1.º ano, porém a ficha 
curricular não está disponível no site 
oficial da Universidade.  

Línguas, 
Literaturas e 
Culturas 

222- LLE Sim No plano de estudos disponível em 
Diário da República , n.º 15/2013, 
Série II de 2013/01/22, p. 3027, é 
feita referência a duas UCs 
opcionais, do 3.º ano do Maior em 
Estudos Ingleses, Novas 
Tecnologias e Ensino de Inglês I (1.º 
Semestre) e Novas Tecnologias e 
Ensino de Inglês II (2.º semestre). As 
fichas curriculares, porém não estão 

 
69 Sítio https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-
educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3177&catI
d=9 (consultado em 23 de janeiro de 2019) 
70 Sítio: https://sigarra.up.pt/flup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=422716 
(consultado em 23 de janeiro de 2019) 
71 Plano de estudos disponível em Diário da República, 2.ª Série – N. 113 – 13 de junho de 
2018. 

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
https://www.utad.pt/
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3177&catId=9
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3177&catId=9
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3177&catId=9
https://sigarra.up.pt/flup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=422716


 

510 

disponíveis para consulta. 

Un. Nova de Lisboa 
 
Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas  
(http://www.fcsh.unl.pt/) 

Línguas, 
Literaturas e 
Culturas 

222 - LLE Não há referência 

Estudos 
Portugueses 

223 - LLM Não há referência 

Un. Açores 
(http://www.uac.pt/)  

Estudos 
Portugueses e 
Ingleses 

222- LLE Informação indisponível  

Universitário (privado) 
Licenciatura - 

1.º ciclo CNAEF Formação para as TIC 

Un. Católica 
 
Faculdade de Ciências 
Humanas 
(http://fch.lisboa.ucp.pt/pt
-pt) 
 
 

Línguas 
Estrangeiras 
Aplicadas 
- 
Especialização 
Português 
Língua 
Estrangeira 
- 
Especialização 
Tradução 
- 
Especialização 
Relações 
Internacionais 

222 - LLE Não há referência 

Politécnico (público) 
Licenciatura - 

1.º ciclo CNAEF Formação para as TIC 

Politécnico  de 
Bragança 
 
Escola Superior de 
Educação de Bragança 
(http://www.ese.ipb.pt/) 

Línguas 
Estrangeiras: 
Inglês / 
Espanhol 

222 - LLE Não há referência. 

Relações 
Lusófonas e 
Língua 
Portuguesa 

222 – LLE Não há referência. 

Politécnico de Setúbal 
 
Escola Superior de 
Educação 
(http://www.si.ips.pt/ese_
si/web_base.gera_pagin
a?P_pagina=24706)  

Tradução e 
Interpretação 
Língua 
Gestual 
Portuguesa 

223 – LLM Sim A UC Produção de conteúdos para 
Web72, ministrada no 1.º semestre do 
1.º ano do curso, visa, entre outros 
objectivos, compreender o papel das 
TIC na sociedade; conceber, 
planificar e construir um protótipo de 
website de uma organização; 
explorar ferramentas informáticas 
adequadas para elaborar materiais 
para publicação na web; demonstrar 
preocupações com o conceito de 
acessibilidade na implementação de 
websites. 

Politécnico do Porto 
 
Escola Superior de 
Educação  
(https://www.ese.ipp.pt/)  

Línguas e 
Culturas 
Europeias 

222 – LLE Não há referência 

Tradução e 
Interpratação 
em Língua 
Gestual 
Portuguesa 

223 – LLM  
 
Sim 

A UC Tecnologias de Comunicação e 
Informação é ministrada no 1.º 
semestre do 1.º. A ficha curricular 
não se disponibiliza no sítio oficial73.  

Politécnico de Leiria  
 
 Escola Superior de 

Língua 
Portuguesa 
Aplicada 

222 – LLE Sim  A UC Multimédia na Educação é 
ministrada apenas no Ramo Materais 
Didácticos em Português Língua Não 

 
72 Sítio: 
http://www.si.ips.pt/ese_si/disciplinas_geral.FormView?P_CAD_CODIGO=LGP10001&P_ANO_
LECTIVO=2018/2019&P_PERIODO=1S 
73 Sítio: https://www.ese.ipp.pt/cursos/licenciatura/30001587  

http://www.fcsh.unl.pt/
http://www.uac.pt/
http://fch.lisboa.ucp.pt/pt-pt
http://fch.lisboa.ucp.pt/pt-pt
http://www.ese.ipb.pt/
http://www.si.ips.pt/ese_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=24706
http://www.si.ips.pt/ese_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=24706
http://www.si.ips.pt/ese_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=24706
https://www.ese.ipp.pt/
http://www.si.ips.pt/ese_si/disciplinas_geral.FormView?P_CAD_CODIGO=LGP10001&P_ANO_LECTIVO=2018/2019&P_PERIODO=1S
http://www.si.ips.pt/ese_si/disciplinas_geral.FormView?P_CAD_CODIGO=LGP10001&P_ANO_LECTIVO=2018/2019&P_PERIODO=1S
https://www.ese.ipp.pt/cursos/licenciatura/30001587
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Educação e Ciências 
Sociais  
(https://www.ipleiria.pt/cu
rsos/course/licenciatura-
em-lingua-portuguesa-
aplicada/) 

Materna (3.º ano, 1.º semestre). A 
ficha curricular não se disponibiliza 
no sítio oficial74 

Inst. Polit. Coimbra 
 
(https://www.ipc.pt/) 
 

Língua 
Gestual 
Portuguesa 

223 - LLM Sim  A UC Produção de vídeo digital é 
ministrada no 1.º semestre do 1.º 
ano. A ficha curricular não se 
disponibiliza no sítio oficial75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Sítio: https://www.ipleiria.pt/cursos/course/licenciatura-em-lingua-portuguesa-aplicada/ 
(consultado em 25 de janeiro de 2019) 
75 Sítio: https://www.ipc.pt/pt/estudar/cursos/20520 (consultado em 25 de janeiro de 2019) 

https://www.ipleiria.pt/cursos/course/licenciatura-em-lingua-portuguesa-aplicada/
https://www.ipleiria.pt/cursos/course/licenciatura-em-lingua-portuguesa-aplicada/
https://www.ipleiria.pt/cursos/course/licenciatura-em-lingua-portuguesa-aplicada/
https://www.ipleiria.pt/cursos/course/licenciatura-em-lingua-portuguesa-aplicada/
https://www.ipc.pt/
https://www.ipleiria.pt/cursos/course/licenciatura-em-lingua-portuguesa-aplicada/
https://www.ipc.pt/pt/estudar/cursos/20520
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Anexo B 

Instituições que constituíram a população do estudo 
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Os dados que em seguida se apresentam foram obtidos a partir do sítio oficial 

do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.76 

Tabela 143   

Coordenação Ensino de Português no Estrangeiro 

CARACTERIZAÇÃO 

COORDENAÇÕES DE 
EPE 

(Países) 
E-MAILS 

DISPONÍVEIS77 

• Coordenar a actividade dos docentes 
de língua e cultura portuguesas no 
estrangeiro. 
 

• Promover a interacção entre os vários 
níveis e modalidades de ensino. 

 

• Fomentar o ensino do português como 
língua não materna e estrangeira nos 
currículos e sistemas de ensino, 
designadamente em países com 
comunidades de língua portuguesa.  

 

• As Coordenações de Ensino 
Português, ao serviço directo dos 
docentes da rede de Ensino de 
Português no Estrangeiro são, 
também, espaços de apoio logístico 
ao ensino da língua e cultura 
portuguesas. 

1. África do Sul, 
Namíbia, Suazilândia 
e Zimbabué 

3 

2. Alemanha 1 

3. Austrália 2 

4. Canadá 2 

5. Espanha e Andorra 2 

6. Estados Unidos da 
América 

3 

7. França 3 

8. Luxemburgo, Bélgica 
e Países Baixos 

5 

9. Reino Unido e Ilhas 
do Canal 

2 

10. Suíça 3 

11. Venezuela 2 

Total 28 

Tabela 144  

Centros de Cultura Portuguesa 

CARACTERIZAÇÃO 
CENTROS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA (Países) 

E-MAILS 
DISPONÍVEIS78 

• São espaços de apoio 
logístico ao ensino, à 
aprendizagem e à 
investigação, bem como à 
dinamização da cultura. 
 

• Fundados em parceria com 
instituições universitárias e 
organizações 

1. África do Sul 7 

2. Alemanha 2 

3. Angola 3 

4. Argentina 1 

5. Austrália 1 

6. Áustria 2 

7. Bélgica 1 

8. Bulgária 1 

9. Cabo Verde 1 

 
76 Vede: https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-portugues 
77  Sendo que muitos dos contactos (correios electrónicos) se repetem, optou-se por não 
considerar tais repetições 
78  Sendo que muitos dos contactos (correios electrónicos) se repetem, optou-se por não 
considerar tais repetições. Por outro lado, alguns dos contactos disponibilizados remetiam para 
as instituições onde os centros estavam sediados, tendo sido, por isso, consultados os 
websites de tais instituições. com vista à obtenção dos correios electrónicos.  

mailto:irma.gonzalez@camoes.mne.pt
mailto:susana.pinto@camoes.mne.pt
https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-portugues
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internacionais, estes 
centros integram 
bibliotecas, videotecas, 
acervos musicais e 
equipamentos informáticos 
e multimédia  

 

10. China 3 

11. Coreia do Sul 1 

12. Croácia 1 

13. Espanha 6 

14. Estados Unidos da América 3 

15. Estónia 1 

16. Etiópia 1 

17. França 4 

18. Geórgia 1 

19. Guiné-Bissau 1 

20. Hungria  1 

21. Índia 1 

22. Itália 2 

23. Marrocos 1 

24. México 1 

25. Moçambique 5 

26. Moldávia 1 

27. Namíbia 1 

28. Polónia 1 

29. Reino Unido 6 

30. República Checa 1 

31. Roménia 3 

32. São Tomé e Príncipe 1 

33. Senegal 1 

34. Sérvia 1 

35. Suécia 2 

36. Tunísia 1 

37. Venezuela 1 

38. Vietname 1 

39. Zimbabué 1 

Total  74 

Tabela 145 

Leitorados de português / Protocolos de cooperação 

CARACTERIZAÇÃO 

LEITORADOS DE PORTUGUÊS / 
PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 

PARA A DOCÊNCIA (países) 
E-MAILS 

DISPONÍVEIS79 

• Promoção externa da 
língua e cultura 
portuguesas através de 
programas de apoio à 
criação de departamentos 
de português ou 
estruturas equivalentes 
em universidades 
estrangeiras e escolas e à 
contratação local de 
docentes e promove, 
coordena e desenvolve a 
realização de cursos de 
língua portuguesa e outros 
conteúdos culturais e 

1. África do Sul 6 

2. Alemanha 7 

3. Angola 4 

4. Argentina 2 

5. Áustria 2 

6. Bélgica 2 

7. Botswana 1 

8. Bulgária 2 

9. Cabo Verde 1 

10. Canadá 4 

11. Chile 1 

12. China 3 

13. Colômbia 1 

14. Coreia do Sul 1 

15. Costa do Marfim 2 

 
79 Sendo que muitos dos correios electrónicos se repetiam, optou-se por não os considerar. 
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coordena a actividade dos 
leitorados de língua e 
cultura portuguesas. 
 

• Ensino da língua e cultura 
portuguesas, ao nível do 
ensino superior, em 
diversos países, através 
da sua rede de leitorados, 
em cooperação com 
instituições de ensino 
superior e organizações 
internacionais. 

16. Croácia 2 

17. Cuba 1 

18. Egito 1 

19. Eslováquia 6 

20. Eslovénia 1 

21. Espanha 12 

22. Estados Unidos da América 17 

23. Estónia 1 

24. Etópia 1 

25. Finlândia 1 

26. França 14 

27. Georgia 1 

28. Guiné-Bissau 2 

29. Hungria 5 

30. Índia  3 

31. Indonésia 1 

32. Irlanda 1 

33. Israel 1 

34. Itália 8 

35. Japão 6 

36. Lituânia sem e-mail 

37. Macedónia 1 

38. Malásia protocolo de 
cooperação em 

negociação 

39. Marrocos 1 

40. México 1 

41. Moçambique 5 

42. Moldávia 1 

43. Namíbia 2 

44. Nigéria em processo de 
nomeação 

45. Polónia 3 

46. Reino Unido 10 

47. República Checa 1 

48. Republica Democrática do Congo 1 

49. Roménia 4 

50. Rússia 1 

51. São Tomé e Príncipe 1 

52. Senegal 1 

53. Sérvia 4 

54. Suécia 2 

55. Suíça sem e-mail 

56. Tailândia 1 

57. Timor-Leste 2 

58. Tunísia 1 

59. Turquia 1 

60. Uruguai 1 

61. Venezuela 1 

62. Vietname 1 

63. Zimbabué 1 

Total  172 
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Tabela 146 

Cátedras 

CARACTERIZAÇÃO CÁTEDRAS (países) 
E-MAILS 

DISPONÍVEIS 

• Promoção externa da língua e 
cultura portuguesas através de 
programas de apoio à criação 
de departamentos de 
português ou estruturas 
equivalentes em universidades 
estrangeiras. 
 

• Assegurar a investigação e o 
ensino em múltiplas áreas 
disciplinares e 
multidisciplinares, 
nomeadamente as de 
Linguística, Literatura e outras 
Artes, História e Estudos Pós-
coloniais. O principal objectivo 
destas cátedras é revelarem o 
estatuto do português 
enquanto Língua de Ciência. 

1. Alemanha 1 

2. Brasil 5 

3. Cabo verde 1 

4. Canadá 1 

5. Colômbia 1 

6. Espanha 2 

7. França 2 

8. Itália 15 

9. México 1 

10. Moçambique 1 

11. Polónia 1 

12. Reino Unido 6 

13. Roménia 2 

14. Suíça 1 

15. Venezuela a nomear 

Total  40 

Tabela 147 

Universidades e Escolas e Centros com cursos de Língua Portuguesa para Estrangeiros em Portugal 

UNIVERSIDADES 

1. Universidade do Algarve Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

2. Universidade dos Açores Departamento de Línguas e Literaturas Modernas 

3. Universidade da Beira Interior Departamento de Letras 

4. Universidade de Coimbra Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
(FLUC) 

5. Universidade do Minho Instituto de Letras e Ciências Humanas (ILCH) 

6. Universidade Nova de Lisboa Gabinete de Informações e Relações Externas (GIRE) 

7. Universidade de Lisboa Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICLP) 

8. Universidade do Porto Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) 

9. Universidade de Aveiro Departamento de Línguas e Culturas 

ESCOLAS E CENTROS ASSOCIADOS CAMÕES 

1. Centro de Línguas CIAL 

2. Royal School of Languages 

Total                                                                                                                                                  11 

 

 

 

mailto:teresa.pinheiro@phil.tu-chemnitz.de
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Anexo C 

Modelo do formulário usado para validar o questionário no Google Forms 
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Anexo D 

Validação dos questionários 
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Tabela 148 

Validação do Questionário 

 

  Avaliação (valores médios)   

Pré-Questões Pertinência 
(0-10) 

Adequação 
(0-10) 

Observações Alterações Escalas 

Carta de Apresentação   − Na apresentação, dizes que é a Faculdade… que 
está a desenvolver; mesmo estando a Faculdade 
implicada, na minha opinião, deves assumir o teu 
papel 

“(...) e enquanto doutoranda da 
Facultad de Educación da 
Universidad da Extremadura 
(Espanha)” 

 

Dimensão 1 
Dados Socioacadémicos 

8 10 − Son datos que se pedirán solo en el caso de que 
sean variables a utilizar en la investigación, según los 
objetivos específicos. Supongo entonces que habrá 
preguntas de investigación que requieran esos datos 
para ser respondidas, por lo que he contestando a los 
items. 

manter  

Dimensão 2 
Avaliação da formação de 
professores 

8 10  manter  

Dimensão 3 
Necessidades no âmbito dos 
Recursos Educativos Digitais 
(RED) 

8 10  manter  

Dimensão 4 
Metodologia de Língua 

8 10 − Creio que, em algum lugar, seria pertinente 
estabelecer uma diferença mais clara entre o ensino 
da língua através de Recursos Educativos Digitais 
(por ex., apresentação de input mas também 
explicitação de regras sintáticas, prosódicas, etc.) e a 
promoção da sua aprendizagem, de que a 
colaboração será apenas uma parte. 

− A expressão “metodologia da língua” não é clara: 
metodologia de ensino da língua? 

Alterar para: Método de Ensino 
de Língia 

 

Dimensão 1 

1.1. Género 8 10  Mudar “Género” para “sexo” Sexo:  
- Feminino 
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- Masculino 

1.2. Idade 9 9 − La edad opino que no debe preguntarse si no es 
estrictamente necesario por ser una variable a 
considerar 

manter 20-29 anos 
30-39 anos 
40-50 anos 
>51 anos 

1.3. Habilitações 
académicas 

9 9  manter  

1.4. Habilitação profissional 9 10 − onde está “Habilitação profissional” sugiro que 
consideres a colocação de curso (conceptualmente 
são coisas diferentes e creio que o solicitado é mais 
a habilitação académica); 

1.4. Curso superior  
(indique o curso do 1-º ciclo 
(Licenciatura) que efectuou) 
 
1.4.1. Indique a instituição onde 
efectou o curso superior. 
 

 

1.5. Fez alguma formação 
complementar para o ensino do 
Português como Língua Não 
Materna (PLNM)? 

9 10  Suprimir  

1.6. Há quanto tempo 
lecciona PLNM? 

7 10 − Se insiste mucho en esta variable Alterar apenas a numeração 
para 1.5. 

 

1.7. Onde lecciona? 9 10 − Apresentar opções (e.g., Portugal; estrangeiro 
(colocar uma opção “onde”, por exemplo) 

− Alterar a numeração para 
1.6 

− Colocar antes: 
1.6. Desde que começou a 
lecionar PLNM, especifique o(s) 
sítio(s) de leccionação: 

a. em Portugal continental 
b. arquipélago da Madeira 
c. arquipélago dos Açores 
d. fora de Portugal 

1.6.1. Se na questão anterior 
seleccionou “fora de Portugal”, 
especifique o(s) país(es). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.8. Quais as idades 
compreendidas dos seus 
aprendentes? 

9 10  Manter  

Dimensão 2 

2.1. A formação inicial de 
professores de PLNM que 

8 10  2.1. A formação inicial que 
frequentou preparou os 

− Sim 

− Não 



 

577 

 

frequentou contemplou uma 
preparação no âmbito dos 
conteúdos educativos. 

formandos para a criação de 
recursos pedagógicos. 
2.1.1. Esta formação preparou 
os formandos para o uso de 
recursos pedagógicos 

2.1.1. Esta formação, ofereceu 
preparação no âmbito das 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) para a 
educação 

9 10  2.1.2. Esta formação ofereceu 
preparação no âmbito das 
tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) para o 
ensino das línguas. 
 
Incluir:  
Se respondeu "sim" responda 
às questões seguintes. Se 
respondeu "não", por favor, 
passe para a questão 2.2. 
 
2.1.2.1. A preparação no 
âmbito das TIC centrava-se nas 
necessidades do professor. 
 
2.1.2.2. A preparação no 
âmbito das TIC centrava-se nas 
necessidades do aprendente. 

− Sim 

− Não 

2.2. Frequentou alguma 
formação contínua no âmbito do 
PLNM? 

9 10 − não é uma pergunta de concordância / 
discordância, mas de tipo sim/não; o mesmo sucede 
noutros casos e nas subdivisões desta pergunta. 
Assim, obriga-se o respondente a uma “ginástica 
interpretativa” da própria pergunta 
 

Manter, mas incluir: 
 
Se respondeu "sim", responda 
às questões que se seguem. 
Se respondeu "não", passe 
para a pergunta 2.3. 
 
2.2.1. Indique o nome do curso 
e a instituição onde o 
frequentou. 

− Sim 

− Não 

2.2.1. Um dos motivos que o(a) 
levou a frequentar o curso de 
formação contínua foi para 
efeitos de criação e uso de 
conteúdos educativos. 

9 10  Reformular as questões antigas 
(2.2.1. e 2.2.2.). Proposta: 
 
2.2.2.Um dos motivos que o(a) 
levou a frequentar o curso de 
formação contínua de PLNM 

− Discordo 
Totalmente 

− Discordo 

− Concordo 

− Concordo 
Totalmente 2.2.2. Um dos motivos que o(a) 8 9  
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levou a frequentar o curso de 
formação contínua foi para 
efeitos de criação e uso de 
recursos educativos digitais 
(RED). 

foi: 
a) falta de formação ao nível da 
didáctica das línguas 
estrangeiras. 
b) necessidade de preparação 
para a criação de recursos 
pedagógicos, considerando as 
competências comunicativas 
em língua. 
c) necessidade de preparação 
para o uso adequado dos 
recursos pedagógicos, 
considerando as competências 
comunicativas em língua. 
d) necessidade de preparação 
para a criação de recursos 
educativos digitais, 
considerando as competências 
comunicativas em língua. 
e) necessidade de preparação 
para o uso de  recursos 
educativos digitais, 
considerando as competências 
comunicativas em língua. 

− Não 
sabe/não 
responde 

 

2.2.3. A formação contínua de 
professores de PLNM que 
frequentou contemplou uma 
preparação no âmbito dos 
conteúdos educativos. 

7 8  Reformular da seguinte 
maneira:  
 
2.2.3. Relativamente aos 
recursos pedagógicos, esta 
formação preparou os 
formandos para:  
a) a sua criação, em função das 
competências comunicativas 
em língua. 
b) o seu uso, em função das 
competências comunicativas 
em língua. 
2.2.4. Esta formação contínua 
contemplou uma preparação no 
âmbito das TIC para o ensino-

− Sim 

− Não 

2.2.4. Esta formação contemplou 
uma preparação no âmbito das 
TIC para a educação. 

9 10  
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aprendizagem do PLNM. 
Se respondeu "sim" na questão 
anterior (2.2.4), responda às 
questões que se seguem. Se 
respondeu "não", por favor, 
passe para a questão 2.3. 
2.2.5. Relativamente aos 
recursos educativos digitais 
(RED), esta formação preparou 
os formandos para:  
a) a sua criação, em função das 
competências comunicativas 
em língua. 
b) o seu uso, em função das 
competências comunicativas 
em língua. 

Se respondeu "concordo" na 
questão anterior (2.2.4.), por 
favor, responda à questão que 
se segue. 2.2.5. Indique o nome 
do curso e a instituição onde o 
frequentou. 

8 9  Esta pergunta deverá ser 
colocada imediatamente após a 
questão 2.2.  

 

2.3. Considera que tanto a 
formação inicial como a 
formação contínua do PLNM 
deveriam formar o docente para 
a criação e uso dos RED. 

8 9  

Reescrever: 
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2.4. Os conhecimentos que tem 
em termos de uso das 
ferramentas Web 2.0 foram 
adquiridos por ser autodidacta. 

8 9 − autodidata é a forma correta... 2.3. As actuais formações inicial 
e contínua de PLNM deveriam 
formar o docente para criar e 
utilizar os RED  
 
2.4. Os conhecimentos que tem 
em termos de uso das 
ferramentas Web 2.0 foram 
adquiridos porque: a) é 
autodidacta. 
b) fez formações neste âmbito. 

Pergunta 2.3.: 

− Discordo 
totalmente 

− Discordo 

− Concordo 
Totalmente 

− Concordo 

− Não sabe/não 
responde 

 
 
Pergunta 2.4: 

− Sim 

− Não 

2.5. Os conhecimentos que tem 
em termos de uso das 
ferramentas Web 2.0 foram 
adquiridos porque fez formações 
neste âmbito. 

8 9  

2.6. Os conhecimentos que tem 
em termos de uso das 
ferramentas Web 2.0 foram 
adquiridos porque fez formações 
contínuas de PLNM que 
contemplavam a criação de 
conteúdos educativos e as novas 
tecnologias. 

6 7  Suprimir  

Dimensão 3 

3.1. A utilização das TIC pode 
contribuir para melhorar 
significativamente a qualidade do 
ensino. 

9 10  Manter. No entanto, incluir uma 
questão com duas alíneas: 
 
3..2. Recorre às TIC para 
adquirir materiais de: 
a)  apoio ao professor. 
b)  apoio ao aluno 

Pergunta 3.1.: 

− Discordo 
Totalmente 

− Discordo 

− Concordo 

− Concordo 
Totalmente 

− Não sabe/não 
responde 

 
Pergunta 3.1: 

− Sim 

− Não 
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3.2. Utiliza pouco as ferramentas 
Web 2.0 no ensino-aprendizagem 
de PLNM: 
a) por ter pouca 
experiência. 

5 9  As perguntas iniciais 3.2. e 3.3. 
deveriam ser reformuladas. As 
propostas são: 
 
 
3.3. Para o ensino-
aprendizagem de PLNM 
costuma recorrer às 
ferramentas web 2.0. 
 
Se respondeu “sim”, responda à 
questão que se segue (3.3.1). 
Se respondeu “não”, passe para 
a pergunta 3.3.2. 
 
3.3.1. Recorre às ferramentas 
WEB 2.0: 
a) por considerar que são uma 
ótima forma de partilhar 
informação. 
b) porque induzem estratégias 
de ensino diversificados  
c) porque induzem modos de 
aprendizagem diversificados. 
d) porque contribuem para 
uma melhor aprendizagem das 
competências comunicativas 
em língua. 
e) porque permitem manipular 
os conteúdos pedagógicos. 
f) porque permitem trabalhar 
de forma colaborativa. 
g) porque permitem ir ao 
encontro das necessidades dos 
aprendentes. 
 
3.3.2. O fraco recurso às 
ferramentas WEB 2.0 deve-se 
(selecione uma das opções, 
"discordo totalmente", 

Pergunta 3.3.: 

− Sim 

− Não 
 
 
 
Perguntas 3.3.1., 
3.3.2. e 3.4: 

− Discordo 
Totalmente 

− Discordo 

− Concordo 

− Concordo 
Totalmente 

− Não sabe/não 
responde 

b) devido à pouca 
fiabilidade das mesmas. 

5 9  

c) por serem incompatíveis 
com os conteúdos 
 

4 5  

d) porque tem alguma 
dificuldade em utilizá-las. 
 

5 9  

e) porque não tem 
conhecimentos. 
 

6 7  

f) porque não tem vontade. 6 5 − parte de uma assunção prévia; por outro lado, 
vê se consegues respeitar a ordem gradativa 
concordo/discordo; 

− Receio que estas questões possam induzir a 
respostas pouco fidedignas. Raramente os 
inquiridos gostam de reconhecer os pontos 
fracos... 
 

3.3. Recorre às ferramentas Web 
2.0: 
a) por considerar que são uma 
óptima forma de partilhar 
informação. 
 

9 10  

b) porque induzem estratégias de 
ensino e modos de aprendizagem 
diversificados. 
 

9 10  

c) porque contribuem para uma 
melhor aprendizagem. 

8 8  

d) porque pode ser orientado 
para a manipulação dos objectos. 
 

7 8 − a expressão “manipulação de objetos” não é 
clara, mesmo que se assuma que os 
respondentes são iniciados no campo 
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e) porque é uma forma de 
diversificar os métodos de ensino 
de língua. 

8 9  "discordo", "concordo" ou 
"concordo totalmente"): 
a)  à falta de experiência 
b) à dificuldade que tem 
em utilizá-las. 
c) à falta de tempo. 
d) à falta de vontade. 
e) à incompatibilidade 
destas em relação aos 
conteúdos a serem trabalhados. 
f) à pouca fiabilidade das 
mesmas. 
 
Abriria espaço para uma outra 
pergunta: 
 
3.4. Considera que os 
docentes, por norma, não 
recorrem às ferramentas WEB 
2.0 por: 
a) falta de experiência 
b) terem dificuldade em 
utilizá-las. 
c) falta de tempo. 
d) falta de vontade. 
e) serem incompatíveis 
com os conteúdos a trabalhar. 
f) serem pouco fiáveis. 
 

f) porque considera terem 
interesse em contexto de ensino 
de língua. 

9 10  

3.4. Tem facilidade em encontrar 
materiais didácticos adaptados 
ao ensino de Português Língua 
Estrangeira (PLE)/Língua 
Segunda (PLS). 

7 10 - Seria interessante que houvesse um espaço 
para os inquiridos explicitarem eventuais 
estratégias para encontrar materiais... 

3.5. Tem facilidade em 
encontrar materiais didácticos 
adaptados ao ensino de 
Português Europeu como 
Língua Estrangeira 
(PLE)/Língua Segunda (PLS). 
 
 

− Sim  

− Não 

3.5. No processo de selecção ou 
produção dos materiais 
didácticos, identifica previamente 

8 10  Numeração da pergunta: 3.6. − Discordo 
Totalmente 

− Discordo 
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as necessidades linguísticas, 
sociais e culturais dos seus 
aprendentes. 

− Concordo 

− Concordo 
Totalmente 

− Não sabe/não 
responde 

3.6. O nível etário dos 
aprendentes é importante no 
processo de selecção dos 
materiais didácticos. 

9 10  Numeração da pergunta: 3.7. − Discordo 
Totalmente 

− Discordo 

− Concordo 

− Concordo 
Totalmente 

− Não sabe/não 
responde 

3.7. A nacionalidade dos 
aprendentes é importante no 
processo de selecção dos 
materiais didácticos. 

9 10  Ignorar, está subentendida na 
questão 3.5. 

 

3.8. O contexto sociocultural dos 
meus aprendentes é tido em 
consideração no processo de 
selecção dos materiais. 

9 10  suprimir  

3.9. Produz os seus materias de 
PLE de raíz. 
 

7 10 - Talvez fosse interessante existir um espaço 
aberto para melhor compreender as respostas... 

Suprimir  

3.10. Recorre às TIC para 
elaborar materiais de PLE. 
 

8 10  Suprimir   

3.11. Em contexto de ensino-
aprendizagem de língua, recorre 
às ferramentas Web 2.0 para: 
 

9 10 − Seria interessante haver uma questão sobre 
materiais de ensino e materiais de aprendizagem, 
porque as TIC separam de um modo natural os 
dois processos... 

− A questão 3.11. parece ser de sim/não;por 
outro lado, as alíneas “perdem-se” ou seja, ficam 
muito distantes; há maneira de resolver isto? 

• f.1. só permite uma opção 

• g.1. só permite uma opção 

Suprimir e refazer: 
 
 
3.8. Relativamente às 
ferramentas Web 2.0, e 
considerando a sua 
experiência, seleccione uma ou 
mais ferramentas que costuma 
utilizar para trabalhar as áreas 
que se abaixo se indicam. 
a) vocabulário 
b) gramática 

Disponibilizar estas 
ferramentas, à frente 
de cada competência 
em língua:  

− Slideshare 

− Prezi 

− myHistro 

− PowerPoint online 

− Google Docs 

− Google Drive 

− Dropbox 

− Google Groups 

a. criação/divulgação de 
apresentação multimédia. 

9 10 

b. partilha de informação 
(colaborativa) 

8 9 

c. tratamento e divulgação 
de áudio. 

8 9 

d. tratamento de imagem 5 7 
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e. construção e divulgação 
de vídeo e animações 

5 7 c) escrita 
d) audição 
e) leitura 
f) oralidade 
g) domínio social do uso da 
língua 
 
 

− Knol 

− Google Wave 

− RealtimeBoard 

− WebWhiteboard 

− Audacity 

− SoundCloud 

− Sonic Visualizer 

− Youtube 

− Moovly 

− Animoto 

− Vimeo 

− Google + 

− Windows Movie 
Maker 

− Google Video 

− Virtual Dub 

− Skype 

− Facebook 

− Google Hangouts 

− Gmail 

− não uso 
ferramentas Web 
2.0 

− Other: 

f. apoio "online" por via de 
"chat rooms” 

7 9 

g. concretização de 
videoconferências 

9 9 

Dimensão 4 

4.1. Considera que ao criar 
recursos educativos digitais está 
a atender às necessidades dos 
seus alunos. 

10 10 − No soy especialista en Lengua por lo que dejo 
en blanco el apartado, aunque me parecen bien el 
formato y estructura de las preguntas pero no me 
atrevo a opinar sobre el contenido. 

Manter − Discordo 
Totalmente 

− Discordo 

− Concordo 

− Concordo 
Totalmente 

− Não sabe/não 
responde 

4.2. Considera que por via dos 
recursos educativos digitais, o 
professor consegue mais 
facilmente ir de encontro aos 
estilos de aprendizagem 

10 10 − ir ao encontro dos estilos de aprendizagem" 
parece-me mais simpático e natural do que "ir de 
encontro a... 

Manter − Discordo 
Totalmente 

− Discordo 

− Concordo 

− Concordo 
Totalmente 
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− Não sabe/não 
responde 

4.3. Defende o recurso a 
diferentes metodologias de língua 
de modo a dar resposta às 
necessidades dos aprendentes. 

10 10 − Talvez fosse interessante criar um espaço 
aberto para uma melhor explicitação de 
estratégias metodológicas mais usadas pelos 
docentes... 

Manter − Discordo 
Totalmente 

− Discordo 

− Concordo 

− Concordo 
Totalmente 

− Não sabe/não 
responde 

4.4. Quando cria recursos 
educativos: 
a) considera os estilos de 
aprendizagem dos seus alunos. 

9 9 − Embora possa haver alguma redundância, são 
aspectos importantes a ter em consideração e, se 
ligados à questão anterior, poderá dar informação 
interessante sobre eventuais actividades / tarefas 
/ resolução de problemas, etc., que os docentes 
gostem de desenvolver com os seus alunos. 

− Creio que a existência de algumas questões 
abertas (ainda que com espaço limitado) permitirá 
uma maior dinamização dos docentes motivando-
os. 

Manter − Sim  

− Não 

b) procura centrar-se na 
transformação do conhecimento 
do aluno 

8 10  

c) procura incentivar os seus 
alunos a participarem em 
trabalhos de pares ou de grupos 
(forma colaborativa) de modo a 
praticarem a proficiência 

9 10  

d) procura adoptar uma atitude 
holística em relação ao assunto 
em estudo. 

8 10  

e) procura promover a auto-
aprendizagem 

10 10  

f) procura promover a motivação 
intrínseca 

10 10  
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Anexo E  

Questionário Google Forms  
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Anexo F 

Ferramentas Web 2.0 não utilizadas pelos professores inquiridos de PLNM, na 

prática pedagógica. 
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A informação que em seguida se disponibiliza é alusiva às ferramentas Web 

2.0 que tiveram representatividade pouco significativa no decorrer da análise de dados 

quantitativos, ou seja, ferramentas Web 2.0 que os professores respondentes 

referiram não utilizar ou utilizar pouco na prática pedagógica. A ordem de explanação 

de resultados é: 

i. Slideshare; 

ii. Google Groups;  

iii. RealtimeBoard; 

iv. WebWhiteboard; 

v. Soundcloud; 

vi. SonicVisualizer; 

vii. Moovly; 

viii. Animoto; 

ix. Windows Movie Maker; 

x. Google Plus (Google+); 

xi. VirtualDub; 

xii. Google Hangouts. 
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i. SlideShare 

A ferramenta digital Slideshare foi referida como sendo significativamente 

pouco utilizada para trabalhar a compreensão do oral (n = 6), embora tivesse sido 

referida como sendo mais utilizada para trabalhar as competências lexicais (n = 28), 

gramaticais (n = 28) e sociolinguísticas (n = 20), assim como a produção escrita (n = 

19). Todavia, não se obteve uma representatividade significativa em relação ao uso 

desta ferramenta digital, como se pode observar na Figura 118 e na Tabela 149. 

Figura 118 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Slideshare para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

 
 

Tabela 149 

Distribuição dos utilizadores da ferramenta Slideshare para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização da Slideshare 

 f % 

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 

Vocabulário 28 73 101  27.7 72.3 100 
Gramática 28 73 101  27.7 72.3 100 
Escrita 19 82 101  18.8 81.2 100 
Audição 6 95 101  5.9 94.1 100 
Leitura 19 82 101  18.8 81.2 100 
Oralidade 13 88 101  12.9 87.1 100 
Domínio social do uso da língua 20 81 101  19.8 80.2 100 

27.7%

27.7%

18.8%
5.9%

18.8%

12.9%

19.8%

Utilizadores da ferramenta Slideshare

Vocabulário

Gramática

Escrita

Audição

Leitura

Oralidade

Domínio social do uso da
língua



 

628 

ii. Google Groups 

A ferramenta Google Groups foi referida como não sendo utilizada para trabalhar a 

escrita é pouquíssimo utilizada para trabalhar as restantes competências, como se 

pode verificar na Figura 119 e na Tabela 150. 

Figura 119 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Google Groups para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Tabela 150 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Google Groups para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Google Groups 

 f % 

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 

Vocabulário 2 99 101  2 98 100 

Gramática 2 99 101  2 98 100 

Escrita  101 101   100 100 

Audição 1 100 101  1 99 100 

Leitura 1 100 101  1 99 100 

Oralidade 1 100 101  1 99 100 

Domínio social do uso da língua 1 100 101  1 99 100 

 

 

 

2%

2%

0%
1%

1%

1%
1%

Utilizadores da ferramenta Google Groups

vocabulário

gramática

escrita

audição

leitura

oralidade

domínio social do uso da língua
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iii. RealtimeBoard 

A ferramenta RealtimeBoard foi referida como sendo pouco ou nada utilizada 

pelos inquiridos (Figura 120 e Tabela 151). Apenas dois sujeitos (n = 2) afirmaram 

utilizá-la para trabalhar tanto a competências lexical como a gramatical. Para trabalhar 

a produção e compreensão escrita, bem como como a coompreensão do oral, apenas  

resposta afirmativa (n = 1). Para trabalhar a produção do oral e a competência 

sociolinguística, ninguém a utiliza.  

Figura 120 

Percentagem de utilizadores da ferramenta RealtimeBoard para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

 
 

Tabela 151 

Distribuição de utilizadores da ferramenta RealtimeBoard para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de RealtimeBoard 

 f % 

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 

Vocabulário 2 99 101  2 98 100 
Gramática 2 99 101  2 98 100 
Escrita 1 100 101  1 99 100 
Audição 1 100 101  1 99 100 
Leitura 1 100 101  1 99 100 
Oralidade  101 101   100 100 
Domínio social do uso da língua  101 101   100 100 

 

2%

2%

1%

1%

1%
0% 0%

Utilizadores da ferramenta RealtimeBoard

vocabulário

gramática

escrita

audição

leitura

oralidade

domínio social do uso da
língua
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iv. WebWhiteboard 

A ferramenta WebWhiteboard foi referida como sendo muito pouco utilizada 

pelos inquiridos. Apenas seis sujeitos (n = 6) afirmaram utilizá-la para trabalhar tanto a 

competências lexical como a gramatical. Para trabalhar a produção apenas 4 sujeitos 

(n = 4) afirmam utilizá-la, e apenas 1 sujeito (n = 1) afirmou utilizar esta ferramenta 

para trabalhar a produção do oral. Para trabalhar a compreensão escrita, a 

compreensão do oral e a competência sociolinguística, ninguém a utiliza.  

Figura 121 

Percentagem de utilizadores da ferramenta WebWhiteboard para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

 

Tabela 152 

Distribuição de utilizadores da ferramenta WebWhiteboard para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de WebWhiteboard 

 f % 

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 

Vocabulário 6 95 101  5.9 94.1 100 
Gramática 6 95 101  5.9 94.1 100 
Escrita 4 97 101  4 96 100 
Audição  101 101   100 100 
Leitura  101 101   100 100 
Oralidade 1 100 101  1 99 100 
Domínio social do uso da língua  101 101  1 99 100 
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v. SoundCloud 

A ferramenta SoundCloud foi referida como sendo pouco ou nada utilizada 

pelos inquiridos. Apenas nove sujeitos (n = 9), o número mais significativo, afirmaram 

utilizá-la para trabalhar a compreensão do oral. Para trabalhar a produção do oral só 3 

sujeitos (n = 3) referiram utilizá-la, e apenas 2 sujeitos (n = 2) para trabalhar a 

competências lexial e sociolinguística, a produção e compreensão escrita. Por último, 

apenas 1 sujeito (n = 1), disse utilizar esta ferramenta para trabalhar a competência 

gramatical, como se pode observar na Figura 122 e Tabela 153. 

Figura 122 

Percentagem de utilizadores da ferramenta SoundCloud para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

 

Tabela 153 

Distribuição de utilizadores da ferramenta SoundCloud para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de SoundCloud 

 f % 

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 
Vocabulário 2 99 101  2 98 100 
Gramática 1 100 101  1 99 100 
Escrita 2 99 101  2 98 100 
Audição 9 92 101  8.9 91.1 100 
Leitura 2 99 101  2 98 100 
Oralidade 3 98 101  3 97 100 
Domínio social do uso da língua 2 99 101  2 98 100 
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vi. Sonic Visualizer 

A ferramenta Sonic Visualizer foi referida como sendo pouco ou nada utilizada 

pelos inquiridos. Apenas dois sujeitos (n = 2) afirmaram utilizá-la para trabalhar tanto a 

competência lexical como a produção escrita e oral. Apenas 1 sujeito (n = 1) disse 

trabalhar a produção do oral e compreensão escrita. As restantes competências não 

obtiveram qualquer tipo de registo, como se pode observar na Figura 123 e Tabela 

154. 

Figura 123 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Sonic Visualizer para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

 
 

Tabela 154 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Sonic Visualizer para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Sonic Visualizer 

 f % 

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 

Vocabulário 2 99 101  2 98 100 
Gramática  101 101  0 100 100 
Escrita 2 99 101  2 98 100 
Audição 2 99 101  2 98 100 
Leitura 1 100 101  1 99 100 
Oralidade 1 100 101  1 99 100 
Domínio social do uso da língua  101 101  0 100 100 
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vii. Moovly 

A ferramenta Moovly obteve uma representatividade significativamente baixa, 

ou seja, quase nenhum dos professores referiu utilizá-la. Apenas um sujeito (n = 1) 

afirmou utilizá-la para trabalhar tanto a competência gramatical como a compreensão 

do oral. 

Figura 124 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Mooly para trabalhar diferentes competências de língua. 

 

Tabela 155 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Moovly para trabalhar diferentes competências de língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Moovly 

 f % 
Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 

Vocabulário  101 101   100 100 
Gramática 1 100 101  1 99 100 
Escrita  101 101   100 100 
Audição 1 100 101  1 99 100 
Leitura  101 101   100 100 
Oralidade  101 101   100 100 
Domínio social do uso da língua  101 101   100 100 
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viii. Animoto 

A ferramenta Animoto obteve uma representatividade quase nula, ou seja, 

apenas um sujeito (n = 1) afirmou utilizá-la para trabalhar a leitura.  

Figura 125 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Animoto para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

 

 

Tabela 156 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Animoto para trabalhar diferentes competências comunicativas 

em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Animoto 

 f % 

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 
Vocabulário  101 101   100 100 
Gramática  101 101   100 100 
Escrita  101 101   100 100 
Audição  101 101   100 100 
Leitura 1 100 101  1 99 100 
Oralidade  101 101   100 100 
Domínio social do uso da língua  101 101   100 100 
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ix. Windows Movie Maker 

A ferramenta Windows Movie Maker, apesar de não estar disponível para 

download desde 201280  foi, ainda assim, referida como sendo utilizada para trabalhar 

a competência lexical (n = 13) e a produção do oral (n = 11). Em números 

manifestamente mais reduzidos, foi indicada como sendo utilizada para trabalhar a 

compreensão do oral (n = 7), a competência sociolinguística (n = 6), a competência 

gramatical (n = 4), a produção escrita (n = 3) e  a compreensão da escrita (n = 3) 

(Tabela 157). 

Figura 126 

Percentagem de utilizadores da ferramenta WIndows Movie Maker para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

 

 

 

 

 

 

 

 
80  Consultar https://support.microsoft.com/en-us/help/4054502/windows-10-movie-maker-is-no-
longer-available-for-download.  
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Tabela 157 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Windows Movie Maker para trabalhar diferentes competências 

de língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Windows Movie Maker 

 f % 

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 

Vocabulário 13 88 101  12.9 87.1 100 
Gramática 4 97 101  4 96 100 
Escrita 3 98 101  3 97 100 
Audição 7 94 101  6.9 93.1 100 
Leitura 3 98 101  3 97 100 
Oralidade 11 90 101  10.9 89.1 100 
Domínio social do uso da língua 6 95 101  5.9 94.1 100 

x. Google Plus 

A ferramenta Google Plus, que não foi considerada no nosso estudo uma vez que 

terminou em Agosto 2019 81 , foi referida como sendo utilizada para trabalhar a 

competência lexical (n = 17) e o domínio social da língua (n = 10). Em números 

manifestamente mais reduzidos, foi indicada como sendo utilizada para trabalhar a 

compreensão do oral (n = 3) (Tabela 158). 

Figura 127 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Google Pus para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

 

 

 
81 A Google Plus, uma rede social que surgiu para competir com a Facebook 
(https://www.digitalinformationworld.com/2018/10/the-end-of-google-announced-by-
google.html), terminou em Agosto de 2019, informação que pode ser consultada em 
https://plus.google.com/+googleplus). 
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Tabela 158 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Google Plus para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Google+ 

 f % 
Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 

Vocabulário 17 84 101  16.8 83.2 100 
Gramática 6 95 101  5.9 94.1 100 
Escrita 9 92 101  8.9 91.1 100 
Audição 3 98 101  3 97 100 
Leitura 7 94 101  6.9 93.1 100 
Oralidade 5 96 101  5 95 100 
Domínio social do uso da língua 10 91 101  9.9 90.1 100 

 

xi. VirtualDub 

Praticamente ninguém referiu utilizar a ferramenta VirtualDub, excepto um 

sujeito (n=1) que afirmou utilizá-la para trabalhar a compreensão escrita (Tabela 159). 

Figura 128  

Percentagem de utilizadores da ferramenta Virtual Dub para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 
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Tabela 159 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Virtual Dub para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Virtual Dub 

 f % 

Competências de língua  Sim Não N  Sim Não N 

Vocabulário  101 101   100 100 
Gramática  101 101   100 100 
Escrita  101 101   100 100 
Audição  101 101   100 100 
Leitura  101 101   100 100 
Oralidade 1 100 101  1 99 100 
Domínio social do uso da língua  101 101   100 100 

 

 

xii. Google Hangouts 

 Praticamente ninguém referiu utilizar a ferramenta Google Hangouts, 

exceptuando-se a única resposta positiva (n = 1) obtida para trabalhar as 

competências lexical e gramatical, bem como a compreensão do oral. 

Figura 129 

Percentagem de utilizadores da ferramenta Google Hangouts para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 
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Tabela 160 

Distribuição de utilizadores da ferramenta Hangouts para trabalhar diferentes competências 

comunicativas em língua 

Descriptive Statistics 

 Utilização de Hangouts 

 f % 
Competências de língua Sim Não N  Sim Não N 

Vocabulário 1 100 101  1 99 100 
Gramática 1 100 101  1 99 100 
Escrita  101 101   100 100 
Audição 1 100 101  1 99 100 
Leitura  101 101   100 100 
Oralidade  101 101   100 100 
Domínio social do uso da língua 1 100 101  1 99 100 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo G 

Perfil dos sujeitos que constituíram as amostras Quantitativa e Qualitativa 
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Tabela 161 

Perfil dos sujeitos que constituíram as amostras Quantitativa e Qualitativa 

 
 
 

Sexo Idade 
Habilitações 
académicas 

Formação Inicial 
(Licenciatura) 

Anos de 
leccionação 

Onde lecciona/ou, 
desde o início do 

exercício 
profissional. 

Onde 
lecciona/ou, no 

estrangeiro. 
Idades dos aprendentes 
com quem trabalhou/a. Via 

Q1 F 30-
39 

Mestrado Língua portuguesa 6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

China entre os 18 e os 25 anos  

Q2 F 30-
39 

Mestrado Estudos Portugueses e 
Lusófonos 

6-10 anos Portugal 
Continental e 
Estrangeiro 

E.U.A. < de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 
e os 30 anos, entre os 31 
e os 35 anos, entre os 36 
e os 40 anos, > de 41 
anos 

 

Q3* 
“Gaspar” 

M 40-
50 

Licenciatura 1.º ciclo do Ensino 
Básico, variante 
Educação Musical. 

6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Suíça, 
Alemanha 

< de 18 anos Skype 

Q4 F 40-
50 

Licenciatura Línguas e Literaturas 
Modernas 

> 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Alemanha < de 18 anos  

Q5 F > 51 Licenciatura Filologia Germânica > 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Alemanha, 
Suíça 

< de 18 anos  

Q6 F > 51 Licenciatura Filologia Germânica > 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Alemanha < de 18 anos  

Q7 F 30-
39 

Mestrado Estudos Portugueses 6-10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 
anos, > de 41 anos 

 

Q8 M 40-
50 

Mestrado História - Ramo 
Educacional 

> 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Alemanha < de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos 

 

Q9 F 30-
39 

Mestrado Estudos Portugueses > 10 anos Portugal continental 
e Estrangeiro 

Reino Unido e 
Irlanda 

< de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 
e os 30 anos, entre os 31 
e os 35 anos, entre os 36 
e os 40 anos, > de 41 
anos 

 

Q10 M 40-
50 

Mestrado Estudos Portugueses > 10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos  

Q11 F 30-
39 

Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

> 10 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 

 



 

 

 

e os 30 anos, entre os 31 
e os 35 anos, entre os 36 
e os 40 anos, > de 41 
anos 

Q12 F 30-
39 

Licenciatura Línguas e Literaturas 
Modernas 

3-5 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 
e os 30 anos, entre os 31 
e os 35 anos, entre os 36 
e os 40 anos, > de 41 
anos 

 
 
 
 

Q13 F > 51 Doutoramento Filologia Românica 3-5 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 36 e os 40 anos 

 

Q14* 
“Maria” 

F 30-
39 

Licenciatura Língua e Cultura 
Portuguesa - Língua 
Estrangeira 

1-3 anos Portugal 
Continental 

 entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos 

Hangout 
 

Q15* 
“Inês” 

F > 51 Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

> 10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos Skype 

Q16 F 40-
50 

Doutoramento Línguas e Literaturas 
Modernas 

> 10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 anos 

 

Q17 F 40-
50 

Doutoramento Filologia Galega e 
Portuguesa 

> 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Espanha entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

 

Q18* 
“João” 

M 30-
39 

Mestrado Estudos Portugueses 6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Itália entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

Hangout 

Q19 M 30-
39 

Mestrado Estudos Portugueses 3-5 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 
e os 30 anos, entre os 31 
e os 35 anos, entre os 36 
e os 40 anos, > de 41 
anos 

 

Q20 F 40-
50 

Mestrado Estudos Portugueses > 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

França, 
Espanha e 
Bélgica 

entre os 18 e os 25 anos  
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Q21 F > 51 Licenciatura Filologia Românica 1-3 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos  

Q22* 
“José” 

M 40-
50 

Mestrado Estudos Portugueses 1-3 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos Hangout 

Q23 F > 51 Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

1-3 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos  

Q24 F 40-
50 

Licenciatura Línguas e Literaturas 
Modernas 

> 10 anos Portugal 
Continental 

   

Q25 F 20-
29 

Mestrado Línguas e Literaturas 
Europeias - Variante 
Bilingue Major 
Português/Minor Francês 

1-3 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos 

 

Q26 F > 51 Licenciatura Línguas e Literaturas 
Modernas 

1-3 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos  

Q27 M 20-
29 

Mestrado Ciências da Linguagem 1-3 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 
e os 30 anos, entre os 31 
e os 35 anos, entre os 36 
e os 40 anos, > de 41 
anos 

 

Q28 M 20-
29 

Mestrado Línguas, Literaturas e 
Culturas 

1-3 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos  

Q29* 
“Rita” 

F 30-
39 

Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

Telefone 

Q30 F 30-
39 

Licenciatura Estudos Portugueses e 
Lusófonos 

> 10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

 

Q31 F 30-
39 

Doutoramento Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 
e os 30 anos, entre os 31 
e os 35 anos, entre os 36 
e os 40 anos, > de 41 
anos 

 

Q32 F 30-
39 

Licenciatura Língua e Cultura 
Portuguesa (Língua 

> 10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 

 



 

 

 

Estrangeira) entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

Q33 F > 51 Mestrado Línguas, Literaturas e 
Culturas 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos 

 

Q34 F 30-
39 

Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

3-5 anos Portugal continental 
e Estrangeiro 

Espanha < de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 
e os 30 anos, entre os 31 
e os 35 anos, entre os 36 
e os 40 anos, > de 41 
anos 

 

Q35* 
“Teresa” 

F 30-
39 

Mestrado Língua e Cultura 
Portuguesa (Língua 
Estrangeira) 

> 10 anos Portugal 
continental e 
Estrangeiro 

Espanha entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos 

Skype 

Q36 F > 51 Licenciatura Direito > 10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 
anos, > de 41 anos 

 

Q37 F 30-
39 

Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal continental 
e Estrangeiro 

Timor-Leste entre os 18 e os 25 
anos, > de 41 anos 

 

Q38* 
“Eduardo” 

M 40-
50 

Doutoramento Estudos Clássicos 3-5 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos Hangout e 
Telefone 

Q39* 
“Vitória” 

F 30-
39 

Licenciatura Estudos Portugueses e 
Lusófonos 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos Telefone 

Q40 F 30-
39 

Licenciatura Língua e Cultura 
Portuguesas - Português 
Língua Estrangeira 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 anos 

 

Q41 M 20-
29 

Licenciatura Línguas, Literaturas e 
Culturas 

1-3 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos  

Q42 F 20-
29 

Mestrado Língua e cultura 
portuguesas 

3-5 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

China entre os 18 e os 25 anos  

Q43 F 20-
29 

Licenciatura Estudos Portugueses 6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

China < de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 
e os 30 anos 

 

Q44 F 30-
39 

Licenciatura 2.º Ciclo do Ensino 
Básico, variante de 
Português e Inglês 

3-5 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos  

Q45 F 30-
39 

Licenciatura 2.º Ciclo do Ensino 
Básico, variante de 
Português e Inglês 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos  
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Q46 F 30-
39 

Doutoramento Linguística 1-3 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos  

Q47* 
“Paula” 

F 40-
50 

Doutoramento Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos Telefone 

Q48* 
“Catarina” 

F 30-
39 

Mestrado Língua e Cultura 
Portuguesa 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

Telefone 

Q49 F 30-
39 

Licenciatura 2.º Ciclo do Ensino 
Básico, variante de 
Português e Inglês 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos  

Q50 F 40-
50 

Licenciatura Línguas e Literaturas 
Modernas 

3-5 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos  

Q51 F 40-
50 

Licenciatura Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos  

Q52 F 30-
39 

Mestrado Estudos Portugueses 3-5 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 
e os 30 anos, entre os 31 
e os 35 anos, entre os 36 
e os 40 anos, > de 41 
anos 

 

Q53* 
“Cláudia” 

F 30-
39 

Mestrado Filologia Portuguesa > 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Espanha entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

Skype 

Q54 F 30-
39 

Licenciatura Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos  

Q55 F 30-
39 

Mestrado Tradução Português 
Inglês 

1-3 anos Portugal 
Continental 

 < de 18 anos  

Q56 F 30-
39 

Licenciatura Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos  

Q57 M 30-
39 

Mestrado Estudos Portugueses e 
Lusófonos 

6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Turquia entre os 18 e os 25 anos  

Q58 M 40-
50 

Mestrado Linguística > 10 anos Portugal continental 
e Estrangeiro 

Timor-Leste, 
Croácia 

entre os 18 e os 25 anos  

Q59 F 30-
39 

Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal 
Continental 

Holanda, 
Geórgia 

entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 

 



 

 

 

entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

Q60* 
“Ema” 

F 30-
39 

Licenciatura Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal 
continental e 
Estrangeiro 

Alemanha entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

Skype 

Q61 F 40-
50 

Licenciatura 1.º ciclo do Ensino Básico > 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

E.U.A. e 
Austrália 

< de 18 anos  

Q62 M 30-
39 

Mestrado Estudos Portugueses > 10 anos Portugal continental 
e Estrangeiro 

Alemanha e 
Vietname 

entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos 

 

Q63 M 30-
39 

Mestrado 2.º Ciclo do Ensino 
Básico, variante de 
Português e Inglês 

6-10 anos Portugal continental 
e Estrangeiro 

Inglaterra, 
Indonésia 

entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

 

Q64 F 40-
50 

Doutoramento Línguas e Literaturas 
Modernas 

> 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Espanha entre os 18 e os 25 anos  

Q65 M 30-
39 

Mestrado Línguas, Literaturas e 
Culturas 

> 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Venezuela > de 41 anos  

Q66 F 40-
50 

Doutoramento Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Israel entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 
anos, > de 41 anos 

 

Q67 F 30-
39 

Licenciatura Português/Francês 6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Luxemburgo e 
Bélgica 

< de 18 anos  

Q68 F 30-
39 

Doutoramento Línguas e Literaturas 
Modernas 

3-5 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Espanha e 
Suíça 

< de 18 anos, entre os 18 
e os 25 anos, entre os 26 
e os 30 anos, entre os 31 
e os 35 anos, entre os 36 
e os 40 anos 

 

Q69 F 30-
39 

Licenciatura Estudos Portugueses e 
Lusófonos 

6-10 anos em Portugal 
continental, fora de 
Portugal 

Suíça < de 18 anos  

Q70* 
“Vasco” 

M 30-
39 

Mestrado 1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

3-5 anos Portugal 
continental, 
Arquipélago da 
Madeira e 
Estrangeiro 

Suíça < de 18 anos Skype 

Q71 F 40- Mestrado Línguas e Literaturas 6-10 anos Fora de Portugal Suíça < de 18 anos, entre os 18  
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50 Modernas (Estrangeiro) e os 25 anos 

Q72* 
“Pedro” 

M 30-
39 

Licenciatura Ensino Básico, 
Português e Francês 

1-3 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Espanha, 
Suíça 

< de 18 anos, entre os 
18 e os 25 anos 

Skype 

Q73 F 30-
39 

Licenciatura 1.º Ciclo do Ensino Básico 6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Suíça < de 18 anos  

Q74 F 40-
50 

Licenciatura Línguas e Literaturas 
Modernas 

> 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

 < de 18 anos  

Q75 F > 51 Doutoramento Línguas e Literaturas 
Modernas 

> 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

E.U.A. entre os 18 e os 25 anos  

Q76 F 40-
50 

Licenciatura Português e Francês > 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Suíça < de 18 anos  

Q77* 
“Clarisse” 

F 30-
39 

Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal 
continental e 
Estrangeiro 

França < de 18 anos, entre os 
18 e os 25 anos 

Skype 

Q78 F 30-
39 

Licenciatura Línguas, Literaturas e 
Culturas 

1-3 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

França < de 18 anos  

Q79 F 20-
29 

Mestrado Línguas, Literaturas e 
Culturas 

6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

França < de 18 anos  

Q80 F 30-
39 

Doutoramento Línguas, Literaturas e 
Culturas 

6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Franca, entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

 

Q81 M 30-
39 

Mestrado Estudos Clássicos 6-10 anos Portugal continental 
e Estrangeiro 

China entre os 18 e os 25 anos  

Q82 M > 51 Mestrado Filosofia 6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

França < de 18 anos, entre os 36 
e os 40 anos 

 

Q83 F > 51 Licenciatura Filologia Românica > 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Suíça < de 18 anos  

Q84 M 30-
39 

Licenciatura 1º Ciclo do Ensino Básico 6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

França < de 18 anos  

Q85 F 30-
39 

Licenciatura Ensino Básico > 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

França < de 18 anos  

Q86* 
“Amélia” 

F 40-
50 

Mestrado Linguística > 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Timor-Leste e 
Croácia 

entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

Skype 

Q87 M > 51 Mestrado Filologia Românica > 10 anos Portugal continental 
e Estrangeiro 

França, Macau entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 

 



 

 

 

entre os 31 e os 35 anos 

Q88 M 40-
50 

Doutoramento Línguas e Literaturas 
Modernas 

> 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Escócia e 
Inglaterra 

entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

 

Q89 F 30-
39 

Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Portugal continental 
e Estrangeiro 

República 
Checa e China 

entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

 

Q90 F 30-
39 

Licenciatura Línguas, Literaturas e 
Culturas 

6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Suíça < de 18 anos  

Q91 F 40-
50 

Mestrado 1.º Ciclo do Ensino Básico 1-3 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Suíça < de 18 anos  

Q92* 
“Emília” 

F 30-
39 

Mestrado Estudos Portugueses 3-5 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Reino Unido e 
Irlanda 

entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos 

Skype 

Q93 F 40-
50 

Licenciatura Línguas, Literaturas e 
Culturas 

> 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

Canadá entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos, 
entre os 31 e os 35 anos, 
entre os 36 e os 40 
anos, > de 41 anos 

 

Q94 F 40-
50 

Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

6-10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

França < de 18 anos  

Q95* 
“Nuno” 

M 30-
39 

Doutoramento Estudos Portugueses 3-5 anos Portugal 
continental e 
Estrangeiro 

Botsuana < de 18 anos Skype 

Q96 F 30-
39 

Mestrado Estudos Portugueses > 10 anos Fora de Portugal 
(Estrangeiro) 

India, reino 
Unido 

entre os 18 e os 25 anos  

Q97* 
“Raquel” 

F > 51 Mestrado Línguas e Literaturas 
Modernas 

> 10 anos Portugal 
continental e 
Estrangeiro 

S. Tomé e 
Príncipe, 
Suíça, França 

< de 18 anos, entre os 
18 e os 25 anos 

Hangout e 
Gmail 
(chat) 

Q98 F > 51 Mestrado Estudos Portugueses > 10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos 

 

Q99 F 20-
29 

Licenciatura Antropologia 1-3 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos  

Q100 M 30-
39 

Mestrado Francês > 10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos 

 

Q101 M 30-
39 

Licenciatura Estudos Portugueses > 10 anos Portugal 
Continental 

 entre os 18 e os 25 anos, 
entre os 26 e os 30 anos 
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Nota. * Inquirido(a) (fase quantitativa) que efectuou entrevista (fase qualitativa). 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo H 

Transcrição das Entrevistas 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 3: “Gaspar” 

 
• Sexo: M 
• Idade: 40-50 
• Habilitações académicas: Licenciatura 
• Formação Inicial (Licenciatura): 1.º ciclo do Ensino Básico, variante Educação Musical. 
• Anos de lecionação: 6-10 anos 
• Onde lecciona/ou, desde o início do exercício profissional: Fora de Portugal (Estrangeiro) 
• Onde lecciona/ou, no estrangeiro: Suíça, Alemanha 
• Idades dos aprendentes com quem trabalhou/a: < de 18 anos 
• Entrevista via: Skype 
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A sua formação inicial é o ensino básico, mas veio, posteriormente, a fazer uma 1 

formação contínua no Instituto Camões? 2 

Sim. 3 

Correcto. Eu gostava de saber qual é que é a sua opinião, considerando a 4 

formação que efectuou, e também formações que possa até conhecer, 5 

independentemente de não as ter feito, se tem alguma opinião formada em 6 

relação a essas formações? Aspectos positivos e aspectos negativos dessas 7 

formações. 8 

Ora bem, os aspectos positivos é nós podermos ter acesso a elas ah… em língua 9 

portuguesa, que é uma grande dificuldade, para mim, encontrarmos formação 10 

específica noutro tipo de língua, neste caso o alemão… ah… E estando a trabalhar, as 11 

formações online fazem com que eu tenha a possibilidade de ter formação. Assim, 12 

quanto a mim, repare que as formações presenciais, se calhar, pela minha faixa etária, 13 

ou pela minha preferência, as formações presenciais agradar-me-iam mais, pelo 14 

contacto, pelas experiências que se trocam eh… Mas estas não presenciais também 15 

acho que têm sido bastante… É assim, eu não tenho feito tantas quanto gostaria, mas 16 

parecem-me ser eh… bastante bem concebidas ah… no seu objectivo de dar resposta 17 

a uma, a uma… (pausa), ao objectivo a que elas se propõe, não é, que é formar-nos e 18 

dar-nos algumas respostas para a nossa actividade.  19 

E considerando as dificuldades que o Luís sentiu, ou que ainda sente, acha que 20 

essas formações têm dado resposta (às suas dificuldades)? 21 

Sim… têm. Embora, às minhas aspirações… Mas, embora eu… no meu dia-a-dia, não 22 

tenha condições para aplicar todas elas. Por exemplo, no que diz respeito às 23 

ferramentas online (pausa)... Eu fiz uma formação… adorei, passo a expressão, é o 24 

meu terreno, mas depois, no dia-a-dia, eu não consigo pô-las em prática porque não 25 

tenho condições, não tenho uma sala de informática, não tenho alunos que trazem o 26 
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seu portátil ou o seu tablet debaixo do braço para a aula, ah… para pô-las em prática. 27 

Também poderia… Há sempre a possibilidade de criar as ferramentas e disponibilizá-28 

las online. É lógico, há sempre essa possibilidade. Mas, o interessante seria eu poder 29 

trabalhá-las na minha aula com ferramentas informáticas que pudesse estabelecer o 30 

primeiro contacto.  31 

De acordo com os dados que colocou no questionário, os seus alunos são de 32 

idade igual ou inferior a dezoito anos, não é?  33 

Sim, os meus alunos são alunos basicamente entre os seis e os… maioritariamente 34 

entre os  seis e os dezasseis.  35 

Então, e acha que independentemente das condições que existem, ou que não 36 

existem, acha que utilizar as TIC é mais difícil com esse público, ou não? 37 

É difícil no sentido de… porque nós não temos… desculpe, iniciei mal a resposta. Nós 38 

não temos acesso, nós não temos más condições, ok? Eu não tenho más condições. 39 

As minhas salas são relativamente boas, só que não temos o enquadramento, passo a 40 

expressão, normal, dentro de uma escola, como teria, por exemplo, em Portugal, 41 

acesso a tudo. Mesmo! Não é? Se eu quisesse em Portugal dar uma aula mais virada 42 

para as TIC, requisitava a sala de informática e tinha não sei quantos computadores 43 

acessíveis, rapidamente para os meus alunos e para mim. Aqui não tenho. Aqui tenho 44 

a minha sala, em que tenho o meu gravador, tenho o meu portátil, tenho o meu 45 

projector, não é, o meu projector… Pronto, aquilo tem outro nome mas… E nada mais! 46 

Quer dizer, tenho uma sala ou outra que tem um retroprojector mas depois, essa 47 

utopia, eu não tenho, não consigo colocá-la em prática. Outra hipótese seria os 48 

pequenos ecrãs, mas também, nem todos têm pequenos ecrãs. Os miúdos 49 

pequeninos da primeira à quarta classe não têm. 50 

Então talvez agora nos possamos direccionar para os alunos mais crescidos, os 51 

mais velhos. Portanto, está a dizer que no seu contexto de trabalho é um pouco 52 

difícil utilizar as ferramentas disponíveis para o ensino do português. Então, mas 53 

daquilo que já utilizou, ou que gostaria de utilizar… 54 

Mais isso! 55 
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… como é que acha… Agora vamos inverter aqui um pouco as coisas. Dê-me 56 

alguns exemplos da forma como poderia utilizar essas ferramentas, como é que 57 

poderia trabalhar as competências em língua, e considerando o método ou os 58 

métodos que o Luís utiliza nas suas aulas, como acha que poderia desenvolver 59 

essas competências dentro do espaço ‘aula’ e também depois ‘fora’ sala de aula, 60 

considerando até o seu contexto que não é de imersão linguística?  61 

Uma das minhas ideias seria possíveis… seria criar as minhas ferramentas em Web 2, 62 

por exemplo, apresentá-las aos meus alunos; podia também dar, criar também 63 

ferramentas, ou, por exemplo, módulos de aula, em pequenos ecrãs, não é, em 64 

smartphones, em que elas pudessem consultar, em que pudéssemos na aula também 65 

explorar essa ferramenta que foi criada; e, provavelmente, estender o trabalho para o 66 

resto da semana, com algumas tarefas para que eles pudessem concretizar no tempo 67 

restante, até à próxima aula. Essa seria uma das possibilidades. Ah… contrariedades: 68 

nem todos os alunos são tão assíduos como a gente gostaria; nem todos os alunos 69 

têm… muitos têm smartphones, mas nem todos têm. Uns têm Android, outros têm 70 

Apple. Não sei se isso poderia ser um grande entrave… mas o que eu noto é que não 71 

tenho uma consistência de condições que me permitam usar essas ferramentas. É que 72 

o nosso contexto é precisamente… É tão flutuante! Estar a explicar realmente… Eu 73 

não estou a dizer que a Joana não percebe, mas é complexo. Há um aluno que… há 74 

dois ou três alunos que, por exemplo… eu preparo a aula. Às vezes acontece isto: eu 75 

preparo uma aula sem quaisquer ferramentas electrónicas, sem quaisquer recursos a 76 

nada. Normal, analógica. E pode acontecer ela não funcionar, eu ter que ter um plano 77 

B porque o aluno Y, Z e W tiveram uma actividade qualquer na escola alemã e 78 

naquele dia não puderam vir à aula de português ou tiveram que estudar para o teste 79 

de matemática, ou… por exemplo! E as turmas… para além de que as turmas também 80 

são bastante heterogéneas, bastante heterogéneas, o que me troca logo as voltas. E 81 

aquilo que eu levo preparado, por vezes, tenho que ter um plano B, que nem sempre 82 

funciona como eu quero. Eu acho que – agora só para completar a minha ideia, o meu 83 

raciocínio – para utilizarmos essas ferramentas nós temos que ter pontos que se vão 84 

unindo ao longo das semanas para tornar a ferramenta realmente consistente e eficaz, 85 

porque senão acho que não vale a pena nós começarmos… Por exemplo, eu comecei, 86 

há uns anos, quando fiz a formação com a Dr.ª Adelina… Não sei se conhece… 87 

Sim. 88 
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Pronto, eu criei alguns módulos para pequeno ecrã e só consegui usá-los na primeira 89 

aula, porque por acaso naquela aula tinha os alunos, para aquele módulo.  90 

Sim. 91 

Entretanto, já não consegui sequer corrigir trabalhos de casa em todos, porque já não 92 

vieram. Os alunos… é muito, são muito, é muito inconstante, o nosso público. Vai 93 

havendo público, só que ao longo do ano é inconstante. 94 

Está a dizer que aquando da feitura, da concretização dos programas para o ano 95 

lectivo, a utilização das ferramentas digitais já devem ser pensadas para virem a 96 

ser utilizados naqueles pontos X, Y e Z. É isso? Dado o contexto, dado os 97 

aprendentes que tem em mãos, a heterogeneidade, etc. É isso? 98 

Sim. Os alunos mais constantes são os alunos mais pequeninos, são os alunos de 99 

mais tenra idade, do primeiro ao sexto ano, sétimo... Pronto. São os alunos que têm 100 

menos índice de abstenção (risos). Os restantes… A escola alemã, mesmo para os 101 

pequeninos, a partir do quinto ano é muito pesada, absorve-lhes imenso o tempo. E o 102 

português é uma opção. Como sendo uma opção, no meu ponto de vista, e não 103 

consigo ter as condições de exigência, de permanência na aula, como teria, por 104 

exemplo, em Portugal, ou, então, na escola alemã. Se fosse uma disciplina obrigatória 105 

eu poderia dizer que o menino X, Y e Z iam ser gravemente prejudicados… Tirar o 106 

bicho do papão do saco e mostrar, não é, para os amedrontar, passo a expressão. É 107 

lógico! Isto tudo para trazer uma certa constância, uma certa… determinados… e 108 

manter constantes determinadas variáveis como é a assiduidade. Por exemplo, eu 109 

marco trabalhos de casa. Nem todos fazem trabalhos de casa! E por vezes… a Joana 110 

sabe como eu, é importante para que nós às vezes façamos o fecho daquele ciclo que 111 

nós programamos. Sei lá, Joana, não sei… 112 

Os seus alunos são luso-descendentes? 113 

São, 99% são luso-descentes. Tenho dois que vieram por simpatia, porque têm 114 

amigos portugueses e também gostariam de experimentar. Sim, mas 99% são luso-115 

descentes.  116 
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Então, se calhar, o português será como uma língua de herança, cujos pais ou 117 

até mesmo os avós já estão a viver há anos na Alemanha, e já fazem parte de 118 

uma segunda ou terceira geração que está na Alemanha, ou não? 119 

Sim, Joana, sim. A percentagem de línguas de herança cada vez é maior. Eu ainda 120 

tenho, dependo às vezes da localidade, do enquadramento dos miúdos, eu tenho 121 

vários cenários. Eu tenho, por exemplo, um curso onde os miúdos ainda são língua 122 

materna, quase todos. Porque, por estranho que pareça, eles estão praticamente em 123 

contacto só com portugueses. Eles, tirando a escola alemã, saem da escola alemã e o 124 

ciclo social deles é de portugueses. Mas noto, ao longo dos anos, até porque eu 125 

também já trabalhei na Suíça em 2003, 2004, eu noto que daí para cá as línguas 126 

estrangeiras, ou línguas segundas, neste caso o português, não é eh… ou língua de 127 

herança, cada vez a percentagem é maior, cada vez a percentagem de línguas 128 

maternas é menor. Cada vez eu noto que o léxico, o domínio da cultura, cada vez é 129 

menor. Cada vez mais estes manuais, que são as nossas novas ferramentas, se 130 

adequam à nossa realidade, porque os miúdos, cada vez mais, são língua segunda, 131 

não, peço desculpa, língua de herança, ou língua estrangeira. Língua segunda não, 132 

porque não estamos em Portugal.  133 

Portanto, num conto geral, acha pertinente haver a integração de formação TIC 134 

nos cursos de formação inicial, ou seja nas Licenciaturas, e/ou nos cursos de 135 

formação contínua de PLNM, considerando os contextos, os professores, as 136 

competências dos professores…? 137 

Ó Joana, eu acho. O nosso caminho é para as ferramentas TIC, acho eu. Embora o 138 

meu enquadramento, o meu cenário, o meu público não tenha as condições que eu 139 

considero mínimas, necessárias. Deve haver muita gente, porque o EPE é um mundo 140 

vasto, que tem. E estarmos a dizer que quem se está a formar agora não deverá ter 141 

essa formação, eu acho que é errado, muito errado. Acho que deve ter, e boa! Deve 142 

ter, e boa! Porque lá está, cada vez mais os miúdos têm smartphones, tablets, quiçá 143 

daqui a um ano ou dois, ou mais, ou no futuro, eu esteja com um discurso 144 

completamente diferente. E vou estar, de certeza. Eu tenho quase a certeza que vou 145 

ter uma opinião diferente e que realmente o nosso panorama vai ser diferente, embora 146 

eu considere que a parte analógica, a escrita também é importante na aprendizagem. 147 

Mas o futuro é esse. O futuro são as novas tecnologias, as novas ferramentas de 148 
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ensino… Olhe, Joana, não querendo estar a interrompê-la muito, sabe que eu era 149 

criança de ver, por carolice, a Telescola. Não sei se se lembra… (risos) 150 

Já não é do meu tempo. Já ouvi falar, sim, mas não é do meu tempo.  151 

Eram uns programas, que passavam no segundo canal, e quando eu vejo as novas 152 

aulas de TIC, eu relembro a Telescola. E na realidade, eu sempre achei que a 153 

Telescola… que era uma ferramenta de ensino muito bem pensada. Pronto, como 154 

criança, eu como criança, achava aquele formato muito bom porque realmente era 155 

simples, era objectivo e acho que conseguia passar a mensagem pretendida. Eu não 156 

estou a dizer que me servia a mim directamente ou que…  não! Era a ideia que eu 157 

tinha como criança, como jovem… 158 

Aprendia. 159 

Tipo “Ah! Olha, aquele…”. Não, achava que o formato… atenção que eu era muito 160 

jovem, e eu acho que quando comecei a ver, quando eu tenho memória de ver e acho 161 

que ainda nem sequer andava na escola. E entretanto passei a andar na escola e 162 

lembro-me de continuar a ver aquele formato e lembro-me de ter essa ideia, de que 163 

realmente aquele formato era um bom formato para passar um ensinamento.  164 

Interpreta as ferramentas digitais como um complemento para o ensino-165 

aprendizagem do PLNM, até porque não há uma panóplia de materiais que dêem 166 

resposta àquilo que nós precisamos? 167 

Eu noto que mesmo a nível de estudos, de investigação feita, que tem aparecido um 168 

trabalho muito válido. Eu lembro-me que aqui há uns anos, porque também é um dos 169 

meus handicaps… eu quando vim para cá, ou quando resolvi vir para o EPE, 170 

abandonei uma inscrição numa Universidade Espanhola para um mestrado, 171 

doutoramento, pronto. E quando aqui cheguei, apercebi-me rapidamente que havia 172 

aqui muita coisa para fazer. Havia um terreno vastíssimo, vastíssimo! E a primeira 173 

pessoa que eu vi agarrar neste - provavelmente houve outras outras, é lógico! - … foi 174 

a Doutora Sílvia Pfeiffer. Não sei se conhece, deve conhecer… 175 

Não conheço pessoalmente, mas já trocámos e-mails. 176 

Eu inclusive cheguei a participar numa investigação que ela fez, que foi… que teve a 177 

ver com as imagens da língua e que eu achei fabuloso realmente alguém aproveitar o 178 
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que aqui se passa, porque realmente é muito vasto, é um terreno tão fértil e há tão 179 

pouco ainda feito que… repare, quando a Joana me lançou o desafio e quando eu vejo 180 

questionários em que posso participar, eu participo! Porque realmente é uma área que 181 

precisa, sabe? 182 

E eu agradeço. Muito obrigada pela sua colaboração.  183 

Foi um prazer! Olhe, eu gosto sempre de participar nestas coisas porque o 184 

conhecimento faz-se com a participação de todos, não é? E a academia funciona 185 

assim, funciona com a participação de todos. E resta-me só desejar-lhe muita sorte… 186 

Obrigada! 187 

Muito sucesso. 188 

Para si também. Uma boa continuação na Alemanha. 189 

Está quase a acabar! Dia 25 já vou para Portugal. Sabe que aqui a nossa estadia é 190 

pesada e eu todos os dias, e cada vez mais, dou por mim a pensar se realmente os 191 

melhores anos da minha vida devem ser passados aqui ou não. Eu adoro o que faço, 192 

gosto muito de estar em contacto com as crianças, com este género de público que 193 

descobri em 2003/2004, que é um público interessantíssimo… é o nosso, é a extensão 194 

dos nossos genes pelo estrangeiro, e da nossa cultura genética também… E é muito 195 

interessante trabalhar com eles e trabalhar numa sala de aula onde por vezes está o 196 

Norte, o Centro, o Sul, o Interior e o Litoral representados. Gosto imenso. Gosto 197 

imenso de sentir o carinho que as crianças têm pela nossa cultura, pelo nosso país. 198 

Esta vontade de que as férias cheguem para estarem com a família, com os amigos, 199 

com os primos que só vêem de ano a ano é realmente… vai ser realmente… está a 200 

ser realmente uma experiência muito boa, mas é pesado. Para mim está a ser pesado.  201 

Por acaso, fiquei admirada porque julgava que na Alemanha a escola estivessem 202 

apetrechadas, comparativamente às nossas. 203 

Elas estão apetrechadas, Joana, mas não é para nós. Elas estão a apetrechadas… a 204 

sala que nos é cedida, em certos casos de boa vontade, noutros casos por imposição 205 

dos nossos protocolos estabelecidos, são salas simples. A sala mais elaborada que eu 206 

tenho só existe num curso que é uma sala dita normal. Porque todas as outras salas 207 
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são as salas do canto, do complexo, que são as salas menos apetrechadas, menos… 208 

Não quer dizer que sejam salas más. Não são salas más só que não as salas 209 

apetrechadas, pronto. Quer dizer, as salas são boas, as salas são… não posso dizer 210 

que as salas são más: tenho um quadro; por vezes tenho um retroprojector; tenho um 211 

gravador, o meu gravador… Pronto, nesta sala, na melhor sala que eu tenho… Ah! 212 

São salas aquecidas! É um universo que não existe em Portugal, é totalmente 213 

diferente. Aqui trabalha-se assim o ano inteiro… 214 

Pois, de t-shirt (risos)… 215 

Tanto na minha casa, que é esta, como nas escolas. Eu na escola tiro o casaco para 216 

estar de t-shirt. Claro que nem sempre estou de t-shirt, mas… Porque as salas estão 217 

muito bem climatizadas. A melhor sala que eu tenho já tem projector na sala; tenho 218 

acesso à Internet se quiser; não tenho quadro electrónico, mas tenho projector; tenho 219 

acesso à Internet; tenho computador; tenho uma mesinha com computador, se quiser 220 

ir buscar à sala ao lado, mas é… tenho consciência que é uma excepção, e que tem a 221 

ver com o director também, que é um homem de horizontes abertos. É um homem que 222 

trabalha numa escola que reúne... Desculpe estar a perguntar, mas não sei se sabe 223 

que a Alemanha tem a escola estratificada, tem três níveis de escola. 224 

Sim. 225 

E ele trabalha numa escola que tem um projecto que já tem provavelmente 30 anos, 226 

que integra todos os níveis de escola. E a mim o que me parece é que é um homem 227 

que está habituado à heterogeneidade.  228 

Quando diz níveis de escola estamos a falar de questões sociais?  229 

Não condição social, mas depois acaba por ser. Porque um aluno que vá para aquilo 230 

que é o nosso Liceu, que aqui começa no 5.º ano, a partir do ponto que entra, ou 231 

passa a frequentar o equivalente ao Liceu. É lógico que o miúdo da escola de nível 232 

médico, também leva o seu carimbo, e o menino da escola de nível baixo também leva 233 

o seu carimbo. E é tratado… Eu já tive algumas situações de discussão, de 234 

discussão… 235 

Sim. 236 
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… de esclarecimento, dentro da minha sala, em que um aluno se tentou evidenciar e 237 

sobrepor a outro que pertencia a uma escola de nível diferente da dele… Pronto, e aí 238 

apercebi-me que realmente… Foi uma confirmação. Eu já sabia, mas foi uma 239 

confirmação de que realmente o carimbo começa a ser feito a partir do 5.º ano. É 240 

assim, tem coisas boas, e é, ok, os menininhos bons, andam na escola boa e os 241 

meninos maus estão na escola má. Pronto, ok. Em termos utópicos, isto poderia ser 242 

bom. Pá, poderia ser bom e tal, numa sociedade em que as coisas funcionassem bem 243 

e que toda a gente compreendesse a posição de uns e a posição de outros. Mas 244 

depois não resulta, porque depois geram-se recalcamentos, depois geram-se fricções 245 

sociais, não é, porque ninguém gosta de ser o elo mais fraco, não é?  246 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 14: “Maria” 

 
• Sexo: F 

• Idade: 30-39 

• Habilitações académicas: Licenciatura 

• Formação Inicial (Licenciatura): 1 Língua e Cultura Portuguesa - Língua Estrangeira. 

• Anos de lecionação: 1-3 anos 

• Onde lecciona/ou, desde o início do exercício profissional: Portugal Continental 

• Onde lecciona/ou, no estrangeiro: não se aplica 

• Idades dos aprendentes com quem trabalhou/a: entre os 26 e os 30 anos; entre os 31 e os 35 anos 

• Entrevista via: Hangout 

 

 

660 

 

Com base na sua experiência, quais são as principais dificuldades ao nível do 1 

ensino-aprendizagem do PLNM? 2 

As principais dificuldades… ora bem… A minha experiência também não é assim tão 3 

alargada quanto isso. Do pouco contacto, ou do pouco ensino que tive, as minhas 4 

dificuldades prenderam-se… primeiro, em criar um plano que correspondesse ao nível 5 

de aprendizagem do aluno, ou seja, A1 a um A2 e por aí fora; e tentar encontrar 6 

exercícios, ou pequenos textos, ou pequenos filmes ou pequenas situações que 7 

estimulassem… de uma forma mais rápida a aprendizagem do aluno. Uma vez que ele 8 

está em imersão linguística, eu acho que é sempre mais fácil para eles porque têm 9 

sempre um contexto fora da sala de aula que os pode ajudar depois a pôr em prática; 10 

e… da criação, não é da criação… eu acho que não há assim tanta oferta a nível de 11 

exercícios, se calhar mais apetecíveis para eles, que não sejam tão enfadonhos, tão 12 

registo tradicional, que me fez ter que repensar em como é que eu poderia encontrar 13 

novas noções para eles, não é? Isto também, depois, ao longo do tempo, fui-me 14 

apercebendo que cada aluno, ou cada tipo de grupo, ou tipo de língua, realmente 15 

requer, às vezes, um tipo de aprendizagem um bocadinho diferente. Mas onde eu tive 16 

mais dificuldade foi encontrar exercícios, ou textos, ou vídeos que fossem actuais, que 17 

fossem estimulantes, que fizessem sentido. Que não fosse aquela conversa da treta 18 

com a qual o aluno não se identifica. Ou seja, uma coisa que eu também tento sempre 19 

fazer, e lá está, o meu… o… o… a minha experiência baseia-se mais com alunos 20 

individuais, os poucos grupos de alunos… e como foram individuais também consegui 21 

mais rapidamente perceber o que é que eles gostavam de forma a encontrar 22 

ferramentas e assuntos, e temáticas, que fossem ao encontro daquilo que eles 23 

gostassem, de forma a que fosse mais fácil para eles assimilarem a informação e 24 

aprenderem. Portanto, ainda hoje sinto essa dificuldade. Tenho de fazer pesquisa, 25 

tenho de procurar textos e vídeos… 26 
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Então, está a querer dizer que há falta de materiais? E que os materiais não 27 

estão adequados? 28 

Sim, ou são mais do mesmo. Ou seja, não fosse agarrar em ferramentas, em livros 29 

que já existem… eu acho que… em determinados campos estão um bocadinho 30 

obsoletos. É preciso reformular, enfim, os temas… Porque há tanta forma de trabalhar 31 

um só tema, não é, e acabamos por ir para sempre à forma mais tradicional, se calhar 32 

mais enfadonha, e a criatividade aqui obriga-nos a, pelo menos a mim, a repensar 33 

como é que eu posso trabalhar determinado tema, para estimular, para não ser tão 34 

mais do mesmo.  35 

Como é que acha que essas dificuldades sentidas poderiam ser contornadas? 36 

Para já eu acho que, pelo menos em Portugal, eu acho que as editoras que trabalham 37 

especificamente o PLE, o PLNM, o PLE2, o que for, não acompanham tanto… ah… ou 38 

seja, fazem um livro e aquele livro fica ad aeternam até vir um novo, ou seja, acho que 39 

demora muito tempo… apesar de haver muito mais oferta e as pessoas têm mais por 40 

onde escolher, mas ainda assim, acho que em termos de métodos e de um guia que te 41 

possa ajudar a encontrar a melhor forma de ajustares a um pacote, ou a um plano, ou 42 

a um bloco, ou a um aluno, ou a um grupo, se calhar, não diria todos os anos, mas 43 

pensarem um bocadinho mais nisso, a começar, por exemplo, pela falta de materiais 44 

multimédia, que não existe.   45 

No ensino-aprendizagem do Português Língua Não Materna, referiu que  recorria 46 

a ferramentas disponíveis na Internet, nomeadamente e-mail, etc. Por que razão 47 

é que a elas recorre?  48 

Porque aí consigo encontrar textos, ou filmes, ou documentários, ou... Consigo 49 

encontrar situações mais reais, mais actuais, que vão ao encontro daquilo que eu… 50 

Ou seja, aquilo que eu tento sempre fazer quando estou a trabalhar com um aluno, 51 

pelo menos de nível A1 ou A2, é sempre trabalhar a parte cultural com texto, com um 52 

filme, com qualquer coisa, e trabalhar isso em simultâneo de forma a que o aluno, 53 

quando está a aprender a parte mais complicada da nossa língua, que é a estrutura 54 

gramatical, que eu não lhe esteja a dar ali uma ensaboadela só de gramática e que eu 55 

depois não consiga contextualizar aquilo com uma situação real, ou não. Daí falar que 56 

uso o Youtube, e-mails, jornais online, portanto tudo aquilo que eu acho que faça 57 
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sentido e que eu consiga trabalhar em simultâneo a parte estrutural, faço. Tirando o 58 

nível A1 que realmente é um nível, enfim, em que eles precisam de aprender a 59 

estrutura de uma forma mais crua e se calhar, enfim, não tão interessante… porque, 60 

enfim, eles têm de aprender de alguma forma essa parte, mas a partir do A2, bem, a 61 

partir do final do A1 eu começo a introduzir já vários textos, obviamente que suavizo, 62 

adapto, ajusto àquele nível e acho que até hoje a coisa tem funcionado bem. Mas às 63 

vezes sinto que… sinto… às vezes sinto que..., ou seja, gostava de encontrar através 64 

da partilha com outros professores, ou num site, ou… outras ferramentas que eu 65 

pudesse trabalhar com os alunos. Às vezes penso, já usei isto e isto e funciona, mas o 66 

que é que eu posso fazer mais que acrescente, vá, riqueza na aprendizagem do aluno. 67 

Fiz-me entender?  68 

Então, quer dizer que isto é uma das dificuldades que tem? A falta de 69 

ferramentas? A disponibilização… 70 

Sim, acho que há pouca disponibilização. Eu pelo menos tenho de fazer algum 71 

trabalho de pesquisa para conseguir alguma coisa que eu ache que faça sentido 72 

trabalhar com aquele aluno em particular. 73 

Em relação a algumas ferramentas que conhece, quais é que são as principais 74 

dificuldades que sente relativamente, por exemplo, ao seu manuseamento e, 75 

eventualmente, em relação à sua aplicabilidade no ensino do português? 76 

Não sinto dificuldades. Eu sinto é… lá está, trabalhando num nível mais elementar, em 77 

que me apoio em manuais de PLE, de forma a seguir uma linha de raciocínio com os 78 

alunos, sinto que muitas vezes os textos que eles apresentam, enfim, eu não gosto, 79 

tenho sempre que os adaptar de forma a que eu goste também e que eu ache que 80 

faça sentido trabalhar com o aluno. Portanto, acabo por usar muito os manuais, 81 

inspirar-me neles, e tentar ver o que é que posso acrescentar, ou alterar. 82 

Certo. Então, uma outra questão. Para trabalhar determinadas competências de 83 

língua, como seja a oralidade, a audição, etc., que tipo de actividades é que 84 

costuma desenvolver quando recorre às ferramentas por si mencionadas no 85 

questionário? 86 

Hum… eu não me lembro o que é que respondi no questionário (risos).  87 
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Por exemplo, envia materiais aos alunos por e-mail. Mas envia coisas em Word, 88 

vídeos, gravações que faz…? 89 

A maioria dos alunos com quem eu trabalhei, e que estavam em Portugal, portanto em 90 

imersão linguística, aquilo que eu fazia e que continuo a fazer é colocá-los em 91 

contextos reais, vou com eles a determinados sítios e ponho-os a falar. Ou vamos aos 92 

Correios, ou vamos a um café, ou vamos a um supermercado, e sabendo eu de ante 93 

mão que determinadas competências já estão adquiridas, ponho em prática com eles, 94 

para eles testarem comigo, e uma vez que já se criou também um laço de proximidade 95 

com eles, eles não se sentem desconfortáveis em fazer isso ao pé de mim, antes pelo 96 

contrário, sentem alguma segurança, envio materiais em Word… Por acaso nunca 97 

enviei nada em áudio, gravado por mim, ou... A única coisa que envio em áudio é 98 

música, músicas, e peço que tenham atenção às letras para ver se conseguem 99 

decifrar, porque na maior parte é bastante difícil, ou então envio o áudio de uma 100 

determinada música e depois envio depois a letra em Word, se eles não conseguirem 101 

sozinhos decifrar a letra. Também em áudio o que envio são determinados 102 

comentários, ou reportagens pequeninas de forma a que eles também oiçam outras 103 

pessoas a falar português sem ser eu, até porque eu sendo a professora acabo por 104 

ser suspeita porque acabo por falar mais devagar com eles ah… e basicamente é isso 105 

que eu faço. 106 

Quando desenvolve esses recursos, desenvolve-los individualmente, ou pede 107 

auxílio a outros colegas, e se os partilha? 108 

Regra geral, faço-os individualmente porque a maioria dos meus alunos são alunos 109 

individuais. Portanto, eu não trabalho com outros professores. Confesso que às vezes 110 

gostava de poder partilhar e receber informação, nem que seja só trocar ideias. 111 

Perceber que tipo de ferramentas é que eu usa e que eu possa começar a usar, e 112 

vice-versa, as acabo por não fazer isso por embaraço, ou porque acho que vou 113 

conseguir fazer sozinha. Mas por exemplo agora que estou a trabalhar com a 114 

Fernanda, ela acaba por me enviar materiais que, enfim, não são feitos por ela, são 115 

materiais que já existem. Mas é engraçado que a mim não pedem para partilhar ou 116 

nunca me pedem feedback de como é que fazes isto ou fazes aquilo. Portanto, no 117 

fundo eu trabalho sozinha, é sempre um trabalho individual. Mas mesmo na escola 118 

acaba por ser tudo muito individual, não há essa partilha, troca de ideias com outros 119 

professores, portanto acho que acaba por ser, infelizmente, cada um por si.  120 



Entrevistada “Maria” 

 

 

664 

Crê que a utilização de ferramentas digitais contribuem de alguma forma para as 121 

suas estratégias de ensino? 122 

Sim, sim, sem dúvida. 123 

O que é que acha que é necessário, então, na formação inicial ou contínua de 124 

professores, considerando até esta realidade que é a tecnologia ao serviço 125 

educativo? 126 

Partilha de informação. A minha abordagem, o meu método, que até poderá ser 127 

bastante funcional aos resultados dos alunos, poderá, depois, também funcionar com 128 

outros professores e perceber-se que de facto poderá ser de facto um método a 129 

funcionar. Acho que a partilha, a troca de informação e de ferramentas entre 130 

professores ajudar-me-ia. 131 

Eu nunca frequentei nenhuma formação para professores de português língua não 132 

materna. Mas a ideia que eu tenho é que aquilo que é posto em prática é um 133 

bocadinho mais do mesmo, ou seja, do pouco que eu ouvi, e que entretanto me fui 134 

apercebendo, é que aquilo que se fala acaba por incidir sempre nos mesmos assuntos 135 

(ou os professores não se identificam com aquilo, ou já sabem, ou não lhes vai trazer 136 

nada de novo, e não aprendem e não avançam para a frente). Se calhar, repensar na 137 

abordagem com os alunos, o que é que falha, o que é que não falha, o que é que se 138 

poderia acrescentar aos professores para que eles pudessem melhorar o seu 139 

desempenho… 140 

Que método, ou métodos, é que normalmente costuma utilizar nas suas aulas? 141 

Tento, acima de tudo logo nas primeiras aulas, perceber um bocadinho quais são as 142 

capacidades do aluno e tento ajustar, enfim, toda a aprendizagem ao ritmo, ao tipo de 143 

língua que o aluno tem (inglês, francês, o que for), ajustar também aos gostos que ele 144 

possa ter de forma, também, a facilitar todo esse processo de aprendizagem. Tento 145 

trabalhar sempre durante todas… todas as aulas as quatro competências, ou seja, 146 

escrever, ler, interpretar, comunicar – acho que disse bem (risos). Por vezes 147 

apercebo-me, por exemplo, como com o meu último aluno, que escrever não era uma 148 

coisa importante para ele, pelo que acabei por incidir mais na comunicação. De facto 149 

ele não tinha muita facilidade em escrever, enfim, sozinho. Mas tento sempre trabalhar 150 

essas quatro competências ajustando àquilo que ele acha que é mais necessário para 151 



Entrevistada “Maria” 

 

665 

 

ele. Tive uma aluna também que ela queria saber mesmo escrever tão bem quanto 152 

falar, então fizemos muitos exercícios de escrita, como composições, escrever sobre 153 

alguma coisa que ela gostasse. Pelo menos é isso, ir ao encontro daquilo que o aluno 154 

precisa e ajustar tudo, fazer quase um plano personalizado… 155 

Sempre com fim à comunicação, é isso? 156 

… tudo sempre com fim à comunicação.   157 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 15: “Inês” 
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Considerando a sua experiência quais são as principais dificuldades que sente, 1 

ou que já sentiu, a nível de aprendizagem do português língua não materna, 2 

português língua estrangeira ou português língua segunda, conforme o seu 3 

contexto de trabalho? 4 

Certo. Portanto, em geral não é? Bom, para começar eu tenho que dizer isto que é 5 

mais fácil para compreender… eu tenho leccionado sobretudo os níveis mais 6 

avançados. Portanto B1, B2, C1. São alunos que já têm alguma experiência da língua 7 

portuguesa. Tive um semestre em que dei A1 , aí foi mesmo iniciação. Agora os outros 8 

já têm… já têm quase um background bastante grande da língua portuguesa. Ou 9 

porque aprenderam nas suas universidades, ou porque já são de pós graduação e 10 

vieram para Portugal para fazer mestrado, por exemplo, ou então porque são também 11 

luso-descendentes, ou que trabalham em Portugal. São sobretudo esses quatro 12 

grupos dentro desses níveis. De qualquer forma, a nível geral, o que eu noto é que 13 

praticamente todos os alunos, e aqui incluídos os luso-descendentes também. Ah… 14 

dos grandes problemas deles são a nível de estrutura linguística. Casos como o uso 15 

de preposições, a conjugação, a utilização de  pronomes, género gramatical. Eu penso 16 

que são fundamentalmente.... e o conjuntivo, o modo conjuntivo! Penso que são 17 

fundamentalmente esses os problemas que eles têm. Depois claro, conforme as 18 

capacidades de cada um, a sua língua de origem com alguns aspectos de pronúncia, 19 

que por acaso até nem é uma análise feita por mim, é com a minha colega que 20 

lecciona no laboratório. Portanto, fundamentalmente, em geral, é isto.  21 

Ok. E em termos de… de… abordagem, de didáctica. Sentiu alguma dificuldade? 22 

Sinceramente não. Sinceramente não. Já são… são muitos anos de experiência quase 23 

que nós já pressentimos e já sabemos onde é que eles têm os problemas. Muitas 24 

vezes antes de eles colocarem as perguntas, já eu estou à espera dessas perguntas. 25 

Depois, tenho a sorte em ser Historiadora da Língua, portanto, entre outras coisas, eu 26 
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posso explicar-lhe, e muitas vezes se nós dizemos  “isto é assim”, sei lá… as palavras 27 

em -ão fazem os plurais em -ões, em -ães e em… e em -ãos”. Muito bem. Se nós 28 

dissermos assim eles pensam: ah isto é irregular, isto não tem lógica nenhuma. Mas 29 

se nós explicarmos as razões históricas, brevemente, claro que não são os alunos 30 

portugueses, mas o mínimo possível para que eles compreendam e que tenha lógica, 31 

facilita a compreensão e portanto a memorização e a própria… a própria reflexão 32 

deles quando aparecerem palavras do mesmo tipo. Porque eu faço... eu tento fazer 33 

muito isso. 34 

Certo. Então, considerando as dificuldades, que neste caso, os seus alunos 35 

apresentam o que é que normalmente costuma fazer para as contornar? 36 

Portanto, muitas vezes fazer isto. Portanto explicar-lhes as razões porque é que as 37 

coisas são assim. Porque normalmente: “Ah! Nunca me tinham explicado isto. Agora 38 

percebo”. Por exemplo, há uma dúvida muito grande que muitas vezes que os alunos 39 

têm na colocação dos pronomes, quando nós fazemos a contracção com o pronome e 40 

o complemento directo por exemplo, do que é que às vezes “levá-lo” tem acento e 41 

“leva-o” sem acento, portanto são aquelas dúvidas que eu já estou mesmo à espera 42 

que a pergunta vá surgir, já lhes digo: “estão a pensar porque é que aqui tem e aqui 43 

não tem acento”, e então automaticamente lhes dou a justificação. “Ah! Agora faz 44 

sentido!”, deixam de fazer o erro. Portanto eu penso que, no fundo, a experiência que 45 

o professor tem, o conhecimento que o professor tem da língua, não é, e também o 46 

tentar pôr-se.... eu tenho já por natureza o hábito de me tentar colocar no papel da 47 

outra pessoa. Com os alunos mais claramente o faço. Portanto eu já estou à espera 48 

que aquela pergunta vai vir. Justamente com isso explico, e depois fazemos 49 

exercícios, experimentamos, praticamos...  50 

Certo. Nas suas aulas utiliza, de vez em quando, alguns recursos educativos 51 

digitais, não é? 52 

Sim já tenho, já tenho, já tenho utilizado. Não é sistemático, porque já são realmente 53 

alunos com outro nível, já são alunos que requerem outro tipo de abordagens. Mas já 54 

tenho, já tenho usado. 55 

E por que é que as utilizou, ou por que é que as utiliza ocasionalmente... 56 
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Porque na altura, porque na altura realmente eram importantes para determinado 57 

aspecto da língua, para uma conversa, para um tema, para, para, praticar uma 58 

estrutura. Fundamentalmente para isso. 59 

Certo. Portanto para trabalhar sempre todas as competências comunicativas em 60 

língua ou algumas em concreto? 61 

Exactamente. Muitas vezes também a oralidade, a argumentação, porque já são uns 62 

níveis muito mais elevados, a oralidade, a argumentação, etc. Mas, claro, não o tenho 63 

feito sistematicamente, talvez o fizesse mais nos níveis mais baixos. Muitas vezes 64 

para os fazer contactar também com a oralidade, porque ouvir só um professor não é 65 

a mesma coisa que estar a ouvir vários portugueses, de várias regiões, de vários 66 

graus, etc. 67 

Claro. E por exemplo, vamos considerar a oralidade que é aquilo que está a 68 

referir. Que, que ferramentas em concreto é que costuma utilizar? 69 

Ora bem, muitas, muitas vezes, nós temos na Faculdade de Letras também alguns, 70 

alguns recursos. Inclusivamente temos alguns colegas que já colocam esses recursos 71 

online, penso que agora não me recordo exactamente… por exemplo, tenho é os links 72 

na faculdade, que estão no computador que normalmente utilizo. Mas… em que 73 

normalmente existem sobretudo conversas, debates, esse tipo de interacção. 74 

Então, considerando, outra vez, a sua experiência - isto é sempre com base na 75 

experiência dos professores - sente ou sentiu dificuldade em lidar com 76 

determinadas ferramentas que sabe que existem, ou não? 77 

Algumas são um bocadinho… algumas são um bocadinho complexas, não é? Portanto 78 

nós não tivemos, com sinceridade, não tivemos formação para as usar. Muitas vezes 79 

temos que ir descobrindo, não é?  80 

Autodidactas… 81 

Exactamente. Algumas são complicadas, por exemplo algumas foram criadas, 82 

também, pela Dr.ª Helena Lemos, como sabe tem manuais, e que eu conheço muito 83 

bem. Não digo que sejamos exactamente muito amigas, mas damo-nos relativamente 84 

bem. Ela está fora, provavelmente saberá, mas que… ela tem alguma formação sobre 85 

isso, por exemplo. Alguns colegas têm formação sobre isso. Eu confesso que descobri 86 
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por mim própria. É a realidade. Procurando o que há e o que não há, procurando o 87 

ponto da matéria que me interessa, explorar. Mas, como digo, não sistematicamente 88 

porque são níveis mais elevados. Níveis mais baixos certamente usaria com muito 89 

mais frequência e teria muito mais proficiência. 90 

Acha que de alguma forma, quando utiliza essas ferramentas que referiu, e até 91 

mesmo as que referiu no questionário, sente que a sua estratégia de ensino vai 92 

mudar? Muda de alguma forma, ou não? 93 

Nós aprendemos sempre alguma coisa, não é? Aprendemos sempre alguma coisa. Eu 94 

de uma certa forma é mais uma questão prática, para colocar os alunos que façam 95 

uma situação prática é mais nesse aspecto. Não é? É mais nesse aspecto! Portanto 96 

digamos que é um auxiliar, é mais um auxiliar, mais um material didáctico. 97 

Certo. E qual é que é a sua opinião sobre uma futura integração de uma 98 

disciplina que trabalhe a criação e o uso de recursos educativos digitais 99 

direccionados para o ensino de português língua não materna? 100 

Para cada nível específico, eventualmente. 101 

Para cada nível específico, ok. 102 

Eu vejo com bons olhos, penso que seria uma mais-valia, para os colegas que 103 

trabalham não apenas em Portugal, mas até inclusive no estrangeiro. Nós aqui em 104 

Portugal claro que temos recursos que provavelmente colegas nossos, e como sabe 105 

muitas vezes há países onde não há acesso tão directo a determinados.... não vale a 106 

pena dizer quais são porque sabe, não é? A este tipo de materiais, e acesso à Internet 107 

e essas coisas todas. E parece-me que esses recursos pudessem ser, enfim, tornados 108 

públicos de qualquer forma… Se a gente… seria realmente uma mais-valia sobretudo 109 

para os colegas que estão em países distantes que não têm esses recursos que nós 110 

temos aqui. Se quiser… 111 

Então, e uma última pergunta. Ai, desculpe, desculpe. Continue, interrompi-a. 112 

Não, não! Ia dizer nós aqui temos facilidade, basta... eu posso dizer por exemplo: 113 

“olhem, vejam este programa na televisão, vejam este debate”, claro que um colega 114 
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que está no estrangeiro… embora, claro, possa aceder, evidentemente, mas não é a 115 

mesma... não é a mesma facilidade. 116 

Exacto. Ou uma pessoa que esteja na China onde o Google é censurado, não é? 117 

Pronto eu não queria dizer o nome, mas era exactamente o que eu estava a pensar! 118 

Depois, muitas vezes lamentam: “Ah! Quando estou aqui tenho possibilidades...” que 119 

eu tenho chineses que estão nos Estados Unidos, que estão em Inglaterra, etc. “Ah! 120 

Nós aqui temos acesso, até em Macau tenho. Aqui temos acesso, mas na China não 121 

temos, o Google é censurado, Facebook é impossível”. Quer dizer... e torna-se muito 122 

mais complicado… eu, por exemplo, eu tive colegas que já estiveram a leccionar, pelo 123 

menos duas colegas que estiveram a leccionar na China… 124 

Essa é a grande dificuldade. Então e num.... uma última questão que é 125 

relacionada com os cursos de.... que existem a nível da formação inicial e até 126 

mesmo os cursos de formação contínua, desta área. Tem alguma opinião 127 

formada em termos de qualidade, acha que devia, acha que devia haver mais 128 

qualquer coisa, considerando algumas, algumas… as suas próprias 129 

necessidades? Tem alguma opinião formada acerca desses cursos que existem 130 

actualmente? 131 

Bem, eu ainda não frequentei esses cursos, portanto não.... estou a falar por fora, não 132 

é? Estou a falar um pouco por fora. Aqui não estou realmente muito dentro desse… 133 

desse… desse tipo de cursos propriamente dito. Estamos a falar dos cursos que são 134 

para o uso dentro desta área. 135 

Sim, para esta área. 136 

Como digo, aí não tenho uma grande experiência do modo como funcionam esses 137 

cursos. De qualquer forma, penso, em qualquer tipo de ensino, em qualquer tipo de 138 

formação, melhorar é sempre uma coisa positiva, não é? E ouvir, inclusivamente, 139 

como está a fazer... eu nesse caso, sou-lhe sincera, não sei dizer com toda a 140 

consciência porque não frequentei esses cursos, não é? Mas penso que ouvir quem, 141 

quem frequentou será, será um modo melhor. Porque eu normalmente no final de 142 

cada ano, isto é uma situação diferente mas podemos equipará-la aqui, no final de 143 

cada ano pergunto aos meus alunos: “Como é? As coisas correram bem? Fui ao 144 

encontro das vossas expectativas? Acham que devo melhorar aqui ou acolá? Acham 145 
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que devo dar mais importância a isto ou aquilo?”. Felizmente as coisas têm corrido 146 

muito bem, eles têm sido... têm feito uma avaliação muito positiva, mas uma sugestão 147 

é sempre muito bem vinda. 148 

Boa! A Isabel.... ai!!! Estou a baptizá-la de Isabel (risos)! Desculpe Carmen, 149 

ehehe!  150 

Pode chamar-me tudo (risos)! Estou a brincar consigo. Desculpe, que eu estou sempre 151 

a brincar! 152 

Não, não faz mal nenhum! Os seus alunos são quê? São alunos de programa 153 

Erasmus, são Licenciaturas? 154 

Ora bem, já tive praticamente de tudo. Eu tenho alunos de Erasmus por exemplo nos 155 

cursos... já tive mesmo também um ano lectivo normal de Erasmus, mas nos últimos 156 

dez anos, digamos assim, nos últimos dez anos tenho dado essencialmente o curso 157 

anual… portanto que aparecem alunos das mais variadas nacionalidades, na sua 158 

grande maioria chinesa, efectivamente,  a grande maioria são chineses ou pessoas de 159 

países de leste. 160 

Na Faculdade, na Faculdade de Letras?  161 

Sim, sim. Nos meus níveis, mas penso que isto acontece porque quando nós 162 

normalmente a conversar dizemos que grande parte dos alunos são realmente alunos 163 

de proveniência chinesa, coreana, japonesa, mas sobretudo chinesa. Alunos que vêm 164 

de Macau também, outros vêm mesmo da China continental. Tivemos vários alunos 165 

daí, isto... Nos cursos de Erasmus, evidentemente que há menos Chineses, como é 166 

lógico…. Embora às vezes também apareçam chineses ou japoneses que estão a 167 

estudar em países que podem cobrir esses cursos. Normalmente lecciono os cursos 168 

intensivos de Fevereiro a Setembro. Agora está neste momento a começar um curso 169 

que irá.... vai começar, precisamente, na próxima terça-feira, segunda-feira, perdão, e 170 

que irá até meio de Agosto com um grupo específico de alunos que vêm da China que 171 

querem também aprender Português, num nível mais básicos, e fundamentalmente 172 

são esses. Claro, logicamente, há também pessoas que vieram trabalhar para 173 

Portugal, dos Estados Unidos, muitas vezes de Países de Leste, sim, mas também 174 

dos Estados Unidos que vieram trabalhar para Portugal, por outra razão, e vêm fazer 175 

os cursos para aperfeiçoar a sua língua. E outros que vêm para aqui, quer dizer vão 176 
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estudar para outras faculdades, querem fazer Mestrados em Direito, mestrados em 177 

Jornalismo, etc. e vêm aperfeiçoar portanto em contexto do nível B2, precisamente 178 

para aprendem a escrever um trabalho académico, os currículos, os currículos neste 179 

caso, ou os currículos com… ah… e portanto passam normalmente por estes níveis 180 

para poderem ganharem maior destreza linguística. 181 

Os seus alunos chineses, os do curso anual, são quê? São estudantes da área 182 

de língua, ou...? 183 

Normalmente são estudantes que pertencem à, como é que se chama? À 184 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Ah… há muitos, há muitos. A maior 185 

parte deles ou vêm daí ou também alguns vêm de Shangai, também, em que estudam 186 

mesmo Português. Portanto eles escolhem português, e tem muitos deles que já vêm 187 

que têm já três anos de português, muitos deles. Eles têm, como aliás também 188 

acontece isto em Inglaterra, normalmente quando se estuda uma língua faz-se um, 189 

como eles chamam, a year abroad. Ou seja é um ano que vai ser feito no estrangeiro, 190 

in loco, se é que posso dizer, no país, se estudam espanhol vão para Espanha, se 191 

estudam inglês vão para Inglaterra, se estudam português vêm para Portugal. E 192 

portanto isso normalmente acontece no último ano deles, que eles estão aqui, e 193 

depois vão para fazer os exames em Setembro para terminar os cursos deles, depois 194 

ficarem com uma formação. Portanto isto funciona muito com os estudantes que vêm 195 

da China depois regressam, não é, claro! Tive o caso de uma moça que veio para 196 

aqui, terminou a Licenciatura, fez Mestrado, está a fazer Doutoramento, é minha 197 

colega já de chinês lá, e tem um português tão bom como o nosso. Nós só notamos 198 

que ela é chinesa pelas feições, porque de resto… 199 
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Que tipo de actividades desenvolve com as ferramentas digitais que 1 

normalmente utiliza? 2 

Então eu vou explicar, mais ou menos, o percurso. Eu utilizo as plataformas digitais de 3 

várias maneiras. Inicialmente esta opção tem a ver com a minha maneira de trabalhar, 4 

em que eu gosto de criar, promover o espírito de grupo. Como os alunos agora são 5 

todos muito fãs do Facebook, eu criei um grupo de Facebook com os meus alunos de 6 

cada turma, os com os alunos do mesmo nível de ensino. Normalmente é um grupo 7 

por turma. Através do Facebook eu disponibilizo todos os materiais que vamos usando 8 

ao longo do curso. Na Universidade, quando fiz o curso, eu fazia com… acho que se 9 

chamava Moodle, tenho quase a certeza que se chamava Moodle. E os materiais 10 

eram disponibilizados pelos professores, os meus professores, nessa plataforma. Eu 11 

não uso essa plataforma porque ela às vezes não funciona na perfeição, e há sempre 12 

a desculpa “Ah! Eu não vi e não sei quê”, e o Facebook é mais fácil o acesso. Primeiro 13 

porque os alunos nunca conseguem dizer “Não vi”, nem “Entrei”, nem “funciona”, 14 

porque não há desculpa para não usarem aquela plataforma porque nós conseguimos 15 

verificar que eles todos usam, e depois é muito fácil descarregar e carregar ficheiros, 16 

de uma forma ou de outra. Mas o Facebook dá-nos a ideia de grupo, e depois, quando 17 

temos muitos alunos, dá para vermos as caras dos alunos, e dá para… por exemplo, 18 

quando temos três Irinas ou quatro Giovanas convém, mais ou menos, ver quais é que 19 

são em cada ano, porque senão fica, pronto, complicado para nós. De qualquer forma, 20 

eu gosto muito de usar plataformas digitais. Uso muitas vezes dicionários; dou-lhes 21 

muita informação sobre gramáticas online; informação que está online; muitos 22 

materiais que estão disponíveis no Instituto Camões e que são muito interessantes, 23 

que eu exploro com os meus alunos; também uso materiais áudio; materiais vídeo; e 24 

músicas. Por isso, eu recorro como muita, muita… como é que eu hei-de dizer…. É 25 

contínuo o uso das plataformas digitais a todos os níveis. Para lhe dar a ideia, eu nem 26 

sequer já uso quase o quadro. Eu normalmente projecto sempre do computador, 27 
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através… pronto, felizmente também há condições… projecto através do projector e 28 

depois completo com exercícios, para praticar, não é, a escrita.   29 

Então, em termos de competências comunicativas em língua, já percebi que 30 

trabalha várias. 31 

Tudo, tudo. Desde a compreensão de textos, de músicas; produção sobretudo 32 

produção escrita quando estamos a interagir com os elementos que são colocados no 33 

quadro, como por exemplo, preenchimento de espaços. Imagine, fazemos um 34 

exercício com preenchimento de espaços, eles estão a ver o que está a ser colocado 35 

no quadro electrónico e depois escrevem no quadro ao lado, ou nos apontamentos. 36 

Eh… muitos materiais áudio, materiais vídeo… Realmente, informática, plataformas 37 

digitais, assim como o vídeo e áudio, estão em força no ensino de línguas. Mesmo, 38 

com muito jeito, cria uma envolvência muito maior, na exposição e na prática.  39 

Então, significa que muitas vezes, ou pelo menos a maior parte das vezes, pelo 40 

que eu percebi, até atribui tarefas aos seus alunos, tendo em conta a experiência 41 

deles e o contexto em que eles estão… é isso? 42 

Sim, muitas vezes fazemos trabalhos de, por exemplo, simulação de uma ida ao 43 

cinema, uma ida a comprar bilhetes, um programa televisivo… por exemplo, agora 44 

está muito na moda aquele de cozinhar e cada um depois faz uma apresentação oral, 45 

ou grupo, de algo que tenha feito, de cozinha típica de cada país, ou de, por exemplo, 46 

falar sobre como é que fazia uma viagem à cidade natal… tudo exercícios que podem 47 

acontecer na vida real, na língua alvo, no caso de português para estrangeiros. O 48 

exercício que eu faço mais vezes até é “imagine que tem um amigo da sua cidade que 49 

o vem visitar e faça-lhe um roteiro da cidade em que está, no caso de Aveiro, e 50 

fazemos assim roteiros; às vezes eles vão buscar uns mapas, à Internet, da cidade, e 51 

fazemos percursos, vire à direita, vire à esquerda… Sim, mas fazemos muitos 52 

exercícios apoiados nas plataformas digitais. Mapas, músicas, vídeos, jogo… por 53 

exemplo, letras de músicas, em que eles estão a ouvir as músicas e depois têm as 54 

letras em baixo… os Rádio Macau é uma… Tudo o que está disponível no Youtube 55 

que tem letras… e dá também para perceberem as variedades do português. Então, 56 

ajuda muito.  57 

Os seus alunos têm todos mais ou menos que idade, ou melhor, qual é a média 58 

de idade dos seus alunos? 59 
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Olhe, a média de idade é mesmo muito variável. Eu só ensino adultos. Eu só ensino 60 

em duas instituições, que é o IEFP que tem uma formação profissional do qual eu sou 61 

responsável pelo curso, não se conhece, PPT (Português Para Todos) ou o Português 62 

para falantes de outras línguas. Na Universidade são sempre a partir dos 18 anos, 63 

nunca tenho alunos com idades inferiores a 18 anos. Neste momento tenho aluno com 64 

65 anos. 65 

Por norma, europeus? 66 

Não, não. Por exemplo, olhe, no meu curso de língua na universidade, este ano, tive 67 

uma turma de espanholas e italianos que ninguém os conseguia aturar e então 68 

quando não dá para aturar eles vêm para mim. Depois tive paquistaneses, ucranianos, 69 

croatas… isto na universidade. No IEFP o espectro é muito mais abrangente. Por 70 

exemplo, agora dou conta que há uma grande comunidade venezuelana, mesmo… ou 71 

seja, temos um número anormal de venezuelanos nos últimos dois anos. Começámos 72 

a ter uma quantidade de venezuelanos incrível, ou seja, nós conseguimos ter uma 73 

noção, a nível nacional, de quem são as correlações que estão a entrar através do 74 

número alunos que vamos tendo e das nacionalidades que se vão repetindo com 75 

muita frequência. No início são ucranianos e russos. Agora abrandou, começámos a 76 

ter muitos iranianos, paquistaneses e indianos, e agora estamos a ter muitos 77 

venezuelanos. Também já tive peruanos. Neste momento estou a ter nigerianos, 78 

líbios, paquistaneses, Sri Lanka, Serra Leoa (africanos), Nigéria, não sei se já disse, 79 

venezuelanos, cubano, temos um aluno cubano, e admitimos um moçambicano 80 

porque, pronto, faz parte das línguas segundas, não é, e ele é uma pessoa que queria 81 

aprender mais. Já tivemos uma senhora que era angolana… Mas é mesmo pessoas 82 

de todo o mundo: chineses, japoneses… olhe, já tivemos egípcios, líbios, sírios, que 83 

foram recomendados por aquele centro dos refugiados… 84 

Uma outra questão é… a partir do momento em que começou a utilizar o 85 

Facebook…. 86 

O Facebook é uma forma de comunicação entre os alunos, de forma a criarmos um 87 

grupo; de disponibilização, sobretudo na universidade, de materiais online, ou seja, 88 

descarrego para o grupo do Facebook os materiais e eles podem facilmente ir buscá-89 

los, e, é uma maneira de combinarmos, por exemplo, imagine, vamos todos simular 90 

uma aula de ir ao almoçar a um sítio fazer um piquenique… Fazemos essas 91 
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combinações todas no Facebook, para além da aula. Mas interrompi o que estava a 92 

dizer. 93 

Estava a perguntar, quando começou a utilizar o Facebook, como disse, acha 94 

que as suas estratégias de ensino se alteraram? Se melhoraram? 95 

Sim, acho que sim. O Facebook ajuda bastante. Agora, todas as outras coisas, eu 96 

comecei a dar aulas de Português para Estrangeiros em cursos de conversação. Na 97 

altura era muito novo e então, quando comecei a dar aulas já sério, havia uma 98 

professora de aulas de conversação, que era a professora brasileira que era a 99 

professora de aulas de conversação que era a D.ª Lúcia. Ela partiu uma perna e não 100 

podia dar aulas. Então, eu era a pessoa que estava com qualificação superior, dentro 101 

das pessoas portuguesas que havia lá… portanto eu era aluno do quarto ano, quinto 102 

ano de Licenciatura, na altura ainda era quatro anos. Eu estava já a preparar a 103 

investigação, estava preparar a tese para o Seminário da Licenciatura que eu fiz com 104 

a professora Coagina Maia, não sei se sabe quem é… e então, eles contactaram-me e 105 

eu comecei as fazer as classes de conversação para o Laboratório. Depois… aí não 106 

utilizava nada, era só falar. Quando comecei a dar aulas mais tarde, em 2007/2008, 107 

usava materiais áudios para eles ouvirem e fazer exercícios de preenchimento de 108 

espaços. Agora já estou mais experiente, não tem tanto a ver com a tecnologia. O 109 

professor vai ganhando mais experiência e ele próprio vai tentando tornar as aulas 110 

mais interessantes, mais agradáveis, dando outro desempenho. E, na altura, o que eu 111 

fiz foi começar precisamente a utilizar primeiro materiais áudio, materiais vídeo. Há 112 

uma coisa que eu gosto muito de fazer que é… há um programa do Professor António 113 

Barreto, Retrato Social, e quando eu estou em níveis mais avançados, já no final dos 114 

níveis B1, eu normalmente passo esses programas e ponho-os a fazer uma relação 115 

entre o país deles, num trabalho de produção escrita. Aliás, faço dois trabalhos: um 116 

através da oralidade e depois faço um trabalho de produção escrita sobre o programa. 117 

Mas, como eu estava a dizer, esta história do Facebook, dos grupos o Facebook, foi 118 

recente, foi para aí há três anos que eu comecei. Até foi ideia dos alunos, nem foi 119 

minha. Estávamos a organizar alguma coisa relacionada com um jantar de Natal e um 120 

deles disse “Vamos fazer um grupo de Facebook e fazemos assim e não sei quê”, e 121 

ele era de informática, e foi assim que começou.  122 

Tem alguma opinião formada em relação aos cursos de formação de português 123 

língua não materna?  124 
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Olhe, a minha ideia é a seguinte: eu sou de Estudos Portugueses, versão 125 

investigação, da Universidade de Coimbra, tenho uma formação mesmo para a 126 

vertente clássica, não é? Tenho os estudos completos de Estudos Portugueses, 127 

versão investigação. Fiz investigação em Linguística e fui-me embora, fui dar aulas de 128 

Português para estrangeiros. Quando comecei a dar aulas de Português para 129 

estrangeiros, fora de Portugal, comecei a sentir necessidade de ter mais 130 

conhecimentos, sobretudo da forma como funcionava a maneira de ensinar. E então, 131 

com a minha mulher decidimos voltar para Portugal e inscrevi-me num Mestrado, na 132 

Universidade de Coimbra, que era a minha universidade, de Português Língua Não 133 

Materna – Língua Segunda. Na altura aquilo era fechado, 5 ou 6 disciplinas por 134 

semestre. Agora são só 3. E, epá, tive de estudar mesmo muito. Do ponto de vista da 135 

utilidade do estudo, eram disciplinas muito boas, essencialmente porque os 136 

professores eram bons. Ou seja, quando estive em contacto com professores como a 137 

Professora Cristina Martins, na disciplina de Aquisição, realmente eu aprendi muito. A 138 

professora Joana Vieira, professora de Estrutura, Professora Ana Maria Marcário… 139 

eram professoras mesmo muito boas. O professor João Nuno Correia Cardoso, eram 140 

pessoas muito preparadas e tornavam as aulas muito interessantes. Essas matérias 141 

serviram de muito. Por outro lado, cadeiras que eu achava que eram fundamentais, 142 

que era, o que eu realmente estava à espera, como a cadeira da Didáctica, não 143 

correram assim tão bem. Mas como a professora tentou realmente fazer um tipo de 144 

ensino online, ensinou-nos a fazer uma aula por tarefas por umas miúdas que eram 145 

holandesas, através de uma plataforma digital que eles estavam a desenvolver, era 146 

um trabalho interessante, com tudo muito bem organizado, tudo muito bem planeado, 147 

depois a prática acabou por surtir efeito. Era interessante, uma boa tentativa, com um 148 

bocadinho daquilo que se pode fazer através do Skype. Eles estavam a criar uma 149 

plataforma própria, aquilo era super interessante. Mas do ponto de vista… parecia 150 

mais um projecto que estava destinado a arranjarem uma forma de investigar 151 

determinada maneira mas havia outras formas digitais disponíveis, grátis, que não 152 

envolviam nenhuma despesa e que eram melhores do que aquelas que eles estavam 153 

a desenvolver. Realmente aquilo foi um fiasco porque depois os programas fechavam, 154 

não funcionavam todos muito bem e qualquer pessoa que tenha o Skype conseguia 155 

muitos melhores resultados do que com aquilo. Ou seja, estava demasiado 156 

complicado. A ideia era boa mas havia plataformas digitais disponíveis online que 157 

faziam o mesmo serviço. Por isso eu não gostei muito. Gostei da parte prática, achei-a 158 
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interessante, mas não achei nada de especial. Portanto a cadeira de Didáctica não 159 

correu assim tão bem. Agora, no geral, o que há disponível, não tenho muitos mais 160 

conhecimentos. Eu sei que a minha colega Filomena Amorim ali da Universidade de 161 

Aveiro, ela está a dirigir o ensino de Português Online, ela é especializada nisso, nas 162 

plataformas digitais. Agora, não tenho isso grande… sei que há o curso da 163 

Universidade Aberta, tenho uma amiga que está a fazer, mas não tenho assim uma 164 

opinião formada de Licenciaturas, não tenho mesmo nenhuma. O meu Mestrado foi 165 

muito interessante, se bem que ficou aquém das minhas espectativas, do ponto de 166 

vista didáctico.  167 

Acha então que nos cursos de formação inicial e contínua, devia haver uma 168 

unidade curricular dirigida à criação de recursos pedagógicos digitais? 169 

Aliás, é assim, uma das minhas professoras abordou isso, a das plataforma digitais e 170 

do Skype, ela abordou isso. Agora… até nos ensinou a usar programas com o 171 

HotPotatoes, a criar documentos, mas foi pouco explorado, compreende? Foi só “Há 172 

este programa, vamos fazer”, e não foi sistemático, compreende? Eu por acaso 173 

conheço o programa, já fiz uma ou duas vezes trabalhos a partir daquilo, mas olhe, eu 174 

sou daqueles que já estou a ficar velhote, já tenho quase 40 anos, então já sou 175 

daqueles profissionais do Word, trabalho com o Word e gosto daquilo, já estou 176 

especializado. Eu considero que eles são úteis mas raramente os integro. Olhe, 177 

trabalho bem com o Word e gosto daquilo e… e… estou especializado. Não vejo 178 

porque não exista uma cadeira curricular que se dedicasse ao uso e ao ensino de 179 

plataformas digitais, se calhar até mais do que uma. Uma para o áudio, outra para o 180 

vídeo, porque realmente dá jeito um professor ter essa disponibilidade. Agora qualquer 181 

garoto, qualquer miúdo, sabe mexer nos computadores, mas nós que não tínhamos 182 

computadores tão rápidos e tão evoluídos como estão agora, com tantas ferramentas, 183 

passamos um bocado ao lado. Olhe, o seu estudo até me deixou perceber que havia 184 

uma nova ferramenta que eram quadros digitais e eu passei a usar por sua culpa, 185 

Joana. Aprendi e tal, fui ali, escrevi a password, dava para pôr… então uma 186 

experiência no quadro digital, com cores, que escrevia, tinha formas. Muito gira! Já 187 

não sei qual, mas pronto, foi uma dica que eu retirei com o seu estudo.188 
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A primeira questão que gostava de lhe colocar era o que é que pensa, de uma 1 

forma genérica, relativamente à formação que existe, inicial ou contínua, de 2 

professores de português Língua Não Materna (PLNM)? Qual é o balanço que faz 3 

das formações existentes? 4 

De facto, o conhecimento que eu tenho é certamente limitado, porque a minha 5 

formação é Línguas e Literaturas Modernas, conheço um pouco a realidade da minha 6 

faculdade, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e creio que o curso que 7 

lá existe tem o nome de curso ou Licenciatura Cultura e Língua Portuguesa, creio eu, 8 

com uma forte vocação para o ensino do Português Língua Não Materna.  9 

Sei também que existe lá um Mestrado com este pendor de ensinar português como 10 

língua segunda e língua não materna, mas a realidade do país noutras universidades 11 

não tenho nenhuma ideia muito clara ah… apesar de, e não querendo fazer 12 

publicidade, aqui há uns anos atrás, escrevi um ensaiozinho, mas aí não era tanto a 13 

questão do ensino que me interessava, escrevi um ensaiozinho sobre… em 2008, a 14 

questão da institucionalização do PLNM, porque percebo, de facto, que deram-se 15 

passos grandes nos últimos tempos ao nível da formação. Sei pouco, sei apenas isto.  16 

Tendo em conta a sua experiência, quais é que foram as principais dificuldades 17 

que sentiu ou que eventualmente ainda sente ao nível do ensino/aprendizagem 18 

do PLNM? 19 

Na realidade em que eu leccionei, então primeiro quero dizer que o que aconteceu foi 20 

em/ou no ensino secundário ou em aulas de apoio, ou mesmo de forma mais difícil, 21 

com alunos estrangeiros integrados nas minhas aulas de PLM, o que só por si é uma 22 

situação contranatura, ter alunos estrangeiros com dificuldades em aulas de PLM, mas 23 

sobretudo nas aulas de apoio, o trabalho que eu fiz com estes alunos levou-me a 24 

diagnosticar sobretudo um problema, o facto de ter alunos de diferentes níveis, em 25 
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grupos que eram pequenos, mas ter um aluno recém chegado do Paquistão, 26 

juntamente com uma aluna moldava, que tinha outra idade, já estava no 12º ano e 27 

com outra rodagem na LP, e que este juntar de alunos de diferentes graus de 28 

aprendizagem era completamente contraproducente. Depois ao nível do material, o 29 

primeiro conhecimento que venho fazer é que eu usei, e se calhar estou a pôr o carro 30 

à frente dos bois, mas usei este tipo de forma muito funcional no sentido de, ou as usei 31 

para preparar materiais, em PowerPoint, projecções de PowerPoint, ou então de uma 32 

forma muito rudimentar comecei aquele programa do Hot Potatoes, que eu acredito 33 

que ele esteja na pré-história do que são as ferramentas de ensino das línguas 34 

estrangeiras, mas lembro-me que usei a certa altura e com estes alunos que eu tive 35 

fiquei-me por aí, em termos de recursos de materiais. Não foi por aí que eu senti 36 

dificuldade, porque a limitação já era minha.  37 

Para trabalhar as competências de língua, nomeadamente a oralidade e 38 

considerando o ou os métodos de língua que utilize, não sei se utiliza mais do 39 

que, que tipo de actividades, não sei se me poderá exemplificar, o que é que 40 

procurava desenvolver por via dessas ferramentas e que ferramentas é que 41 

utilizava? Falou-me do Hot Potatoes, por exemplo, mas se for possível 42 

exemplificar, o que é que trabalhava? Que competências em língua trabalhava? 43 

Então a questão da metodologia, olhando para as situações de ensino que eu tive, o 44 

que se sucedeu foi que tendo estas turmas atípicas, em que, na mesma aula 45 

encontrava alunos que, um aluno já podia estar no A1 e outros que estariam no C1, de 46 

facto não estou a ser rigoroso na forma de os enquadrar, mas, para a Joana perceber, 47 

que havia uma grande disparidade na destreza que eles tinham, na proficiência do 48 

português. Sempre que possível, ao trabalhar a oralidade, procurava seguir o método 49 

comunicativo, essa velha bengala dum professor de língua, e deparava-me com a 50 

dificuldade de ter alunos em diferentes níveis, com diferentes necessidades, 51 

trabalhava as demais competências, a leitura, a escrita, sempre procurando que o 52 

trabalho se autonomizasse por grupos, percebi que tinha diferentes alunos com 53 

diferentes níveis de desenvolvimento, então formava grupos e procurava que assim se 54 

processasse. Ah… ao nível das ferramentas, que foi a pergunta que a Joana fez, eu 55 

acho que não tenho assim uma resposta muito sumarenta para lhe dar, porque… 56 
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Talvez para o ajudar, por exemplo, vamos pensar sem ser no contexto 57 

presencial, desenvolvia algumas actividades para eles fazerem em casa, online, 58 

por exemplo? 59 

Ah! Não, lembro-me só com o Hot Potatoes, de preparar um exercício de escolha 60 

múltipla electrónico. Era o próprio Hot Potatoes que fazia a escolha múltipla, então 61 

eram exercícios de gramática, ou exercícios de… deixe-me pensar… não eram de 62 

oralidade, hoje penso que seria de oralidade, mas eram de gramática e nem sequer a 63 

compreensão de texto, e cheguei a enviar por e-mail, isto porque na altura também 64 

estávamos a fazer uma acção de formação, que passava por usar alguns destes ou 65 

conhecer algumas destas ferramentas.  66 

O facto de criar, porque para já pretende-se inovar, presumo, mas também acha 67 

que os próprios materiais que existem hoje em dia, destinados a PLE ou PL2… 68 

qual é a sua opinião em relação aos materiais existentes?  69 

Em termos de ferramentas TIC, sei que estou muito desactualizado e não tenho uma 70 

ideia clara do que há. 71 

Vamos pensar em termos genéricos? 72 

Manuais? Sei que surgiu, em conversas com colegas que estão a fazer Mestrado em 73 

PLNM, sei que apareceram mais manuais e segundo me dizem melhores manuais, 74 

que a diversidade é maior. Também sei que, espero não estar a cometer um erro, que 75 

há uma preocupação, em muitos casos, de fazer manuais que são destinados a certo 76 

tipo de falantes, a ideia de, não sei se o nome dos manuais é bidimensional, a ideia de 77 

conseguirmos preparar manuais só para falantes de nativos de inglês ou de espanhol 78 

será uma forma de ajudar esses alunos com dificuldades que terão na aprendizagem 79 

do PLNM, parece-me uma boa solução e sei pelo menos na teoria se tem falado nesse 80 

assunto, não serem só manuais generalistas. Mas conhecimento de causa, não tenho 81 

muita porque nos últimos anos não tenho dado PLNM. Eu ainda sou do tempo do 82 

Português Sem Fronteiras, uma pré-história. Eu ainda sou da idade da pré-história.  83 

Gostava que me dissesse, em termos de estratégia de ensino, quando recorreu 84 

às ferramentas que mencionou, acha que as suas estratégias de ensino 85 

alteraram-se significativamente ou foi mais ou menos a mesma coisa? 86 
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Como alguns dos alunos que eu tinha eram novos, mais jovens, a minha preocupação 87 

de os motivar era grande e foi de facto uma tentativa de tornar o ensino um pouco 88 

mais lúdico. Daí estas ferramentas mais elementares, como o Hot Potatoes, não é, 89 

tornar mais lúdico e mais apelativo. Esta é a minha experiência… Por outro lado, isto 90 

será uma heresia, eu senti que, receava sempre que o lúdico se sobrepusesse ao 91 

didáctico e que os alunos tivessem a achar muito graça à escolha múltipla, ou nas 92 

palavras cruzadas e sempre o receio se o lúdico está a sobrepor ao didáctico. De 93 

qualquer maneira, pelas próprias críticas dos alunos percebi que era uma forma de 94 

tornar menos maçador o ensino da gramática, ou os exercícios que eles tinham que 95 

fazer ao nível da aprendizagem da língua, foi essa a minha intenção ao pôr em prática 96 

esses exercícios. 97 

Considera que a tentativa de, haver no futuro, uma preparação para conceber 98 

recursos pedagógicos numa perspectiva mais digital, nos cursos de formação 99 

inicial e/ou contínua de PLNM? Acha que faria todo o sentido? Dada a actual 100 

realidade? 101 

É mesmo isso, eu acho que sim, senão nós perdemos o comboio, e deixamos de 102 

conseguir apanhar os nossos alunos. De facto, sinto que as pessoas da minha 103 

geração não têm tão boa preparação como deviam ter, e reconheço que o pouco que 104 

vou vendo, há muito potencial nas tecnologias de informação e nos meios 105 

tecnológicos, para se ensinar PLM ou PLNM e penso que há um comboio que não se 106 

pode perder e acredito e espero que universidades estejam sensíveis a esse nível. Sei 107 

que havia formações nesse sentido. Comecei uma formação que infelizmente acabei 108 

por desistir dela, no Instituto Camões, não foi nada barata, era um curso mesmo para 109 

aprendermos a preparar ferramentas interactivas, mas tive que parar na primeira 110 

semana. Mas só para terminar e rematar o que disse, creio que o comboio não se 111 

pode perder e não podemos prescindir dessas ferramentas.  112 

Em conclusão, é vir a integrar as TIC, mas numa perspectiva de responder às 113 

necessidades dos professores? 114 

Sim, eu penso que tem mesmo que ser e pergunto, isso está a acontecer nos cursos 115 

de formação de professores de PLNM? 116 

Hum… 117 



Entrevistado “José” 

 

 

677 

 

Ok. Com o tempo. 118 
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Considerando a sua experiência, no ensino do PLNM, quais é que são as 1 

principais dificuldades que sente ao nível do ensino-aprendizagem do PLNM? 2 

Está a falar do ponto de vista do aluno? 3 

Sim… eh… do seu. 4 

Quais são as dificuldades que eu sinto ao ensinar PLNM? 5 

Sim  6 

Para mim tem sido… Eu já lecciono há cerca de nove anos e não tenho uma grande 7 

dificuldade, ou grandes dificuldades. Mas, se tiver de dizer aqueles pontos mais 8 

críticos, que às vezes são mais controversos, poderia dizer-lhe que, por exemplo, às 9 

vezes há dificuldades quando temos uma turma bastante heterogénea, em que os 10 

ritmos de aprendizagem de cada formando, de cada aluno, são bastante distintos e as 11 

línguas maternas também são muito distintas, e há necessidade de o professor 12 

adequar os materiais. Eh… cada curso que dou tem materiais específicos e adaptados 13 

às necessidades daquele grupo de alunos. E mesmo dentro de cada turma há 14 

especificidades e, por vezes, há alguma dificuldade até na gestão do tempo em criar, 15 

por exemplo,… há alunos que têm mais problemas ao nível da articulação. No caso 16 

dos hispano-falantes, têm dificuldades específicas em termos de articulação e, por 17 

vezes, é necessário criar um material, agora a falar em termos fonéticos, específicos 18 

para treino articulatório. Urge haver cada vez mais material, e até material – não me 19 

estou a referir só em material de sala de aula – suplementar que permita aos alunos 20 

autonomamente praticarem e fazerem a sua aprendizagem. Esse digamos assim, é o 21 

maior desafio, com que me tenho deparado nos últimos tempos. Digamos, o 22 

background do aluno. Não só as diferenças em termos de língua materna mas depois 23 

também influi bastante a escolarização de cada um e isso vai fazer com que haja 24 

grupos bastante heterogéneos, o que nos obriga a um trabalho suplementar, eh… de 25 

diferenciação, para podermos ajudar a suprir as eventuais dificuldades que surjam. 26 
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Portanto sente alguma dificuldade relativamente à questão dos materiais. 27 

Não é dificuldade intransponível. Eu chamar-lhe-ia um desafio. Se… tendo em conta 28 

que este estudo procura detectar, como me disse, nichos de exploração para ajudar 29 

na formação inicial de professores e até… se me lembro do seu inquérito é 30 

relacionado com as novas tecnologias, não é?  31 

Sim, sim, sim. 32 

Ah…pronto… eh… e já pensando nisso e revendo até… relembrando algumas 33 

respostas que dei no inquérito, há uma grande necessidade de criar materiais que 34 

permitam criar exercícios… no HotPotatoes… exercícios suplementares, que permitam 35 

que alunos que têm, por exemplo, mais dificuldade em conteúdos específicos possam 36 

fazer um trabalho autónomo eh… para que possam acompanhar os outros em sala de 37 

aula. Porque é claro que um professor se tem 20/25 alunos tem que preparar o 38 

material, em termos de prática lectiva, para todos, não é? Para a classe. Mas depois, é 39 

óbvio que se apercebe que há ali… Por exemplo, este ano eu tive uma turma com 40 

muitos falantes asiáticos. Do Nepal, da Índia… e esses eram de uma turma de A1.1, 41 

mas eram (às vezes nós brincávamos) um A1.0 porque as dificuldades em termos de 42 

articulação… tudo para eles é novo. Era muito engraçado quando descobriam que 43 

tinhamos flexão nos adjectivos, por exemplo, vermelha-vermelho-vermelhas-44 

vermelhos, e davam gargalhadas porque pensavam algo mágico. Mas essa turma foi 45 

um desafio para mim porque embora eu tenha dado já muitas vezes A1.1, este A1.1 46 

de nepaleses, indianos, tailandeses obrigou-me a desdobrar ainda mais os conteúdos 47 

iniciais, a subdividir em pequeninas gotinhas, e criar muitos mais exercícios para que 48 

pudessem repetir em casa. Mesmo verbos, eh… pronomes… Tudo, tudo para eles era 49 

um continente novo. Eu penso que em termos de produção de materiais didácticos 50 

temos grandes carências, sobretudo na área da compreensão oral. Por exemplo, nos 51 

níveis mais avançados (nível B, nível C) facilmente um professor pode ir ao Youtube, 52 

ou pode ir até a um site – a RTP, por exemplo-, embora a RTP não permita fazer o 53 

download - a RPT play - mas pode-se facilmente seleccionar um vídeo e criar um 54 

questionário. Nesses níveis, há uma grande variedade. A questão é mesmo arregaçar 55 

as mangas e trabalhar. Agora, nesses níveis iniciais há alguma dificuldade em 56 

conseguir gravações – é claro que não se está a falar de uma conversa espontânea – 57 

mas também, se lhes dermos sistematicamente conversas, exercícios pré-fabricados 58 

ou conversa como se vêem nos manuais, aquele diálogo pré-fabricado que depois é 59 
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lido pelas pessoas que fazem os manuais, há sempre aquele dilema… Claro que no 60 

A1.1. não poderá ser mesmo assim, mas no A1.2, A2, aí há necessidade de 61 

paulatinamente introduzir o aluno no contacto com a conversa tal e qual como ela 62 

ocorre no dia a dia, mas nunca poderá ser por via de um vídeo de um telejornal, como 63 

nos alunos do nível B e do C. Aí sim, tenho dificuldade porque há pouco material. 64 

Tenta, por isso, e de acordo com as ferramentas que especificou o questionário, 65 

desenvolver várias actividades, presumo que para trabalhar as várias 66 

competências em língua, e considerando o ou os métodos em língua que adopta 67 

para ensinar a língua… por isso é que recorre às ferramentas digitais. 68 

Sim, eu recorro sempre às ferramentas digitais para trabalhar todas as competências, 69 

quer a expressão oral, para recolher textos. Quando falou em método não se está a 70 

referir ao método do manual. 71 

Não, método de língua.  72 

Sim, eu recorro a todo o tipo de ferramentas digitais que posso porque também 73 

privilegio sempre, sempre o material autêntico e portanto não poderia fazê-lo de outra 74 

forma. Jornais online (textos), mas também vídeos. Uma grande carência… agora se 75 

me permite voltar à questão anterior,… ainda há pouco se falou nisso num congresso 76 

aqui na Faculdade de Letras da Universidade do Porto: a dificuldade que temos de ter 77 

gravações de conversas espontâneas (no café, no hotel), porque ou são gravações 78 

nossas, privadas, entre os nossos amigos, ou então, se nós quisermos fazer uma 79 

gravação junto de uma instituição hoteleira ou… eh… qualquer… eh… serviço público, 80 

acho que ou não é permitido ou terá de se pagar uma quantia elevadíssima. Há uma 81 

colega aqui, que está a fazer uma tese de mestrado nesse âmbito, procurava material 82 

nessa área e não lhe permitiram sequer. Ela queria gravar uma conversa numa 83 

recepção num hotel. Nem sequer permitiram fazê-lo. 84 

Portanto… 85 

Eu agora divaguei um pouco. 86 

Não faz mal, não faz mal. Eu queria só perceber, se… considerando também a 87 

sua experiência, sentiu ou sente dificuldade em utilizar algumas ferramentas 88 

digitais? 89 
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Sim, algumas sim. Eu também não sou nesse aspecto um professor modelo. Eh… o… 90 

eh… os meus conhecimentos informáticos restringem-se à óptica do utilizador, mesmo 91 

o Word e Excel, mas, por exemplo, no âmbito da formação inicial que tivemos aqui na 92 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, portanto… eh… eu já fiz o meu… 93 

relativamente ao meu primeiro ano de Mestrado, há dez anos, e só acabei, só fiz, só 94 

redigi a tese eh… o ano passado. Depois estive dez anos em que andei entre 95 

Português língua Materna, Português Língua Estrangeira, tive variadíssimas 96 

experiências profissionais. Mas, já há dez anos, em 2005, tivemos um módulo 97 

destinado ao ensino-aprendizagem de… de… trabalhar, por exemplo, com Hot 98 

Potatoes, e que foi muito, muito, muito útil, muito útil. Eh… criação de exercícios, 99 

palavras cruzadas, foi um dos módulos mais úteis que tivemos no âmbito na nossa 100 

formação inicial. E há dez anos não existiam as ferramentas que existem hoje.  101 

Claro. Sim.  102 

E portanto, sim, tenho necessidade, sim, e gostaria muito de frequentar formações que 103 

me dotassem de recursos e de… eh… saber fazer, para poder produzir muito mais 104 

materiais, até porque por uma questão de cada vez mais se pede às vezes 105 

professores em e-learning. Eh… o que eu utilizo, como lhe disse, eh… eh… utilizo 106 

sobretudo Hot Potatoes na criação de exercícios básicos (escolha múltipla), o que o 107 

programa oferece, não é? E depois, os outros recursos, limitam-se portanto eh… 108 

utilizo o Youtube, várias plataformas numa perspectiva de recolher material, não é? E 109 

depois eu crio os questionários a partir dali. Mas sei que talvez seja possível, ou deve 110 

haver programas que permitem que o aluno interaja, não é assim? 111 

Exacto, é mesmo importante a interacção… 112 

Nesse âmbito, temos uma plataforma Moodle… 113 

Sim… 114 

Ah… e utilizamo-la eh… é para fornecer material suplementar e às vezes também, por 115 

exemplo, Google docs, para que os alunos possam criar histórias, e em diálogos 116 

também já o fiz… pequenos contos. Sei que há muito mais. E há um universo por 117 

descobrir e será extraordinariamente útil dotar os professores de formação nesse 118 

âmbito.  119 
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A “Rita” sentiu de alguma forma, visto que também já tem alguma experiência, 120 

que ao introduzir algumas das ferramentas que referiu, a sua estratégia de 121 

ensino se alterou? 122 

Ah… não, eu não diria que a minha estratégia de ensino se alterou… Diria que essas 123 

ferramentas foram muito úteis para determinados conteúdos e mesmo para o trabalho 124 

suplementar. Porque eu privilegio, em sala de aula, o contacto humano, o diálogo, o 125 

face a face. Pode haver um momento em que os alunos até façam uma breve 126 

pesquisa eh… no computador, para depois se munirem de informação a fim de 127 

produzirem um texto, ou fazerem um trabalhinho de grupo… Mas, por exemplo, para 128 

mim ainda é, ou melhor, penso que não é muito profícuo uma aula em que o aluno 129 

está maioritariamente em diálogo com o computador, e se perde o contacto com o 130 

professor… Por exemplo, existem diversos cursos até no âmbito de, por exemplo, 131 

escolas de ensino do inglês, não é, todos nós conhecemos… até são os regimes b-132 

learning ou… não é? Eh… eu pessoalmente, salvo contextos muito específicos em 133 

que os falantes se encontram noutros países, não é… eh… mas cada caso é um caso 134 

e cada aluno tem um perfil de aprendizagem específico, pode ser que haja um aluo 135 

que se dê muito bem. Mas, eu… é assim, em sala de aula privilegio o contacto 136 

humano. Pode haver um momento ou dois de pesquisa, mas a maior parte da aula é 137 

para interagir com aluno-aluno, professor-aluno, não é? E acho que as ferramentas 138 

informáticas são úteis para criar exercícios eh… sobretudo… não estes que eu acabei 139 

de dizer, no âmbito de procura de material que eu já falei e depois o professor cria 140 

exercícios a partir dali, mas quando eu estou a falar de exercícios aluno-aluno, penso 141 

que… mais para trabalho de casa. Não sei se me estou a fazer entender. 142 

Certo, estou a perceber. 143 

Há um momento em sala de aula que é intransferível e que é o diálogo olhos nos 144 

olhos, cara a cara, que aproveita até os gestos, que é a comunicação paralinguística, 145 

não é? E eu penso que as ferramentas informáticas são muitíssimo importantes mas 146 

são sobretudo importantes para um trabalho suplementar. Além do que existe na aula, 147 

porque, para mim, uma aula de cinquenta minutos ou quarenta minutos em que é só 148 

aluno e computador para mim isso é inconcebível.  149 
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Sim, sim. Certo. E… considerando tudo aquilo que me disse, a “Rita” é 150 

apologista de se criar uma unidade curricular num curso de formação inicial 151 

e/ou contínua de PLNM para a criação e uso de recursos pedagógicos digitais.  152 

Sim, sim. Eu como havia dito, já tive há dez anos esse pequenino módulo, mas há dez 153 

anos não havia o que já hoje. Sim, é muitíssimo pertinente, muito útil.  154 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 35: “Teresa” 

 
• Sexo: F 

• Idade: 30-39 

• Habilitações académicas: Mestrado 

• Formação Inicial (Licenciatura): Língua e Cultura Portuguesa (Língua Estrangeira) 

• Anos de lecionação: > 10 anos 

• Onde lecciona/ou, desde o início do exercício profissional: Portugal continental e Estrangeiro  

• Onde lecciona/ou, no estrangeiro: Espanha 

• Idades dos aprendentes com quem trabalhou/a: entre os 18 e os 25 anos; entre os 26 e os 30 anos 

• Entrevista via: Skype 
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Considerando essa sua experiência, desde que começou até hoje, quais é que 1 

são as principais dificuldades que sentiu ou continua a sentir a nível do 2 

ensino/aprendizagem do PLNM? 3 

Dificuldade de que género? 4 

Dificuldades a vários níveis, relativamente à preparação que obteve na formação 5 

inicial, por exemplo, se essas dificuldades, a nível do contexto em que os alunos 6 

estão integrados, das necessidades deles, dos perfis, dos materiais que tem à 7 

disposição? 8 

Em relação à formação que nós tivemos e que terão sido, mais ou menos, os mesmos 9 

professores, que eu me lembre assim… específico para aquilo que nós fazemos, 10 

houve Linguística Aplicada e eu sou sincera, pouco me lembro dessa disciplina, achei-11 

a muitíssimo desinteressante e tivemos… o seu trabalho é mais sobre o áudio visual, 12 

não é, uma coisa a fingir que era Meios e Técnicas de Audiovisuais durante um 13 

semestre e que na realidade não se aprendeu nada. Portanto, houve outras coisas 14 

muito mais importantes para mim, em termos teóricos, de linguística, de sintaxe, de 15 

literatura, etc, que foram muito mais importantes, mas que não estão directamente 16 

relacionados com o PLE. Em relação aos materiais disponíveis, eu tive alguma dúvida 17 

em responder ao seu questionário, porque eu raramente utilizo, porque tem a ver com 18 

os níveis que eu estou associada, eu normalmente dou aos níveis C1 e C2 e isso tem 19 

que ser material explorado por mim, não há material feito para estes níveis, têm que 20 

ser coisas altamente actuais e eu recorro à Internet, aos media, etc, para ir buscar 21 

reportagens, notícias, crónicas actuais e exploro eu própria o material, tendo em conta 22 

os interesses dos alunos e o que é que está a acontecer na realidade em Portugal e 23 

na sociedade e política e economicamente, ou seja, apesar de haver alguns sites que 24 

têm materiais para se poderem trabalhar e muitos manuais, etc, eu como, 25 

normalmente, dou aos níveis C, pouco recorro a esse tipo de coisas, porque esse tipo 26 



Entrevistada “Teresa” 

 

 

684 

de coisas é mais para os A, B1 e até para o B2, se for um B2 forte já começa a falhar 27 

muito, em termos de manuais, de materiais. Depois por exemplos os livros, todos os 28 

CDs são textos forjados, não há nada que seja real, não vamos pôr um aluno de B2 a 29 

ouvir um CD do Aprender Português onde não sei o quê. É ridículo! É altamente 30 

ridículo. Portanto são coisas reais exploradas por mim e inventadas por mim, não 31 

aprendi em lado nenhum a explorar, tem a ver com a prática, com aquilo que os 32 

alunos recebem de melhor forma, ou não.  33 

Então quer dizer que os materiais que explora, aqueles que adquire é mais, 34 

digamos, de leitura, são textos. 35 

Não percebi. 36 

Os materiais que utiliza são textos, basicamente. 37 

São textos escritos e são áudios ou vídeos, sim. 38 

E por norma não faz com que os alunos desenvolvam algumas actividades, 39 

recorrendo a algumas ferramentas digitais? 40 

(risos) Estudou na Faculdade de Letras, sabe o equipamento que as salas têm. Então, 41 

nós temos, se é possível pedir aos alunos para fazerem uma coisa em aula, quando 42 

estamos nas salas equipadas, digo aquelas que têm computadores para os alunos, 43 

mas que são só duas e portanto raramente há essa disponibilidade, pois os 44 

computadores não funcionam, o software está em baixo, é preciso antivírus, há 45 

sempre qualquer problema, mas quando posso em aula peço aos alunos, mas 46 

normalmente trabalho por pesquisa, imagine dou, sei lá, pesquisar alguma coisa que… 47 

que… que… imagine, começamos um tema de literatura em que eu falo sobre… dou 48 

uma lista de escritores lusófonos e se tiver numa sala equipada posso pedir para cada 49 

par fique com um deles e vai-se descobrir qualquer coisa, é meramente informativo, 50 

para depois eles prepararem uma breve apresentação, sobre a biografia, sobre o 51 

poema, sobre não sei o quê. É sempre em termos de muita pesquisa. 52 

E em termos de trabalho de casa, vamos chamar assim. Costuma desenvolver 53 

alguma coisa? Por Skype ou por correio electrónico, de forma a que os alunos 54 

desenvolvam as competências? 55 
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Por Skype, não. Eu utilizo um sistema online, a Dropbox, onde deixo os links dos 56 

áudios que ouvimos, a transcrição dos áudio, para depois eles em casa poderem 57 

trabalhar, em que deixo PowerPoint que faço sobre história, política, mas lá está, é 58 

expositivo, ou seja, não é interactivo, a minha utilização para eles é passiva neste 59 

caso. Quando têm que apresentar trabalhos eles também recorrem às tecnologias, 60 

fazem PowerPoints, fazem apresentações em Prezi, ou noutros mecanismos que há, 61 

mas o meu papel não é ensinar a fazer essas coisas, quanto muito explicar como se 62 

faz uma apresentação em português ou ter em conta a Cultura Portuguesa, que não 63 

podemos ler apresentação, os slides não podem estar muito cheios, esse género de 64 

coisas, muitos deles não sabem, mas não é esse o meu papel. 65 

Acha que na formação do PLNM os actuais cursos de formação inicial e/ou 66 

contínua, tendo em conta estas mutações, a questão da implementação das 67 

tecnologias educativas para as diversas áreas, acha que faz sentido num futuro 68 

próximo haver uma integração, uma disciplina onde seja contemplado todas 69 

estas questões? 70 

Faz todo o sentido que, independentemente da área onde a pessoa está a estudar, 71 

seja português, seja química, seja artes tem que haver uma formação relacionada com 72 

as novas tecnologias. Agora, temos que convir que nem todas as pessoas vão 73 

conseguir, no nosso caso, pôr em prática o que quer que seja relacionado com isso, 74 

porque por um lado, imagine pessoas que dão aulas a nível do secundário ou do 75 

ensino básico, há escolas altamente equipadas, há outras que não. No caso do ensino 76 

superior estamos a falar de uma sala ou de duas, para todo um universo da faculdade 77 

que estão equipadas, portanto mesmo que eu queira desenvolver outras coisas com 78 

os alunos, não tenho como. Não me dão no meu local de trabalho o equipamento 79 

necessário para eu poder depois explorar. Por exemplo posso dizer-lhe que há mais 80 

ou menos 2/ 3 anos, algumas salas da FLUP foram equipadas com quadros 81 

interactivos, e os professores todos da Faculdade foram convidados para ir a uma 82 

formação sobre quadros interactivos. Posso dizer que de todos os professores da 83 

faculdade tinha 20 pessoas na sala, sendo que 15, eram os professores de PLE. Os 84 

comandos desapareceram na semana seguinte, os quadros são utilizados como um 85 

quadro absolutamente normal.  86 
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Para fazer um trabalho a distância, enquanto complemento às aulas presenciais, 87 

a integração dessas TIC, num curso de formação inicial e/ou contínua faria 88 

também todo o sentido? 89 

É fundamental, mas por exemplo… Está a falar no Skype, eu disse que não com estes 90 

alunos especificamente, mas já utilizei o Skype com outros alunos estrangeiros. 91 

Para fazer o desenvolvimento da competência… 92 

Não, para dar aulas por Sykpe. Aulas particulares. 93 

Pessoas que estão fora de Portugal? 94 

Ou fora, ou dentro.  95 

Nas suas aulas, por norma, qual é o método ou os métodos que costuma 96 

utilizar? 97 

Está a falar destes teóricos, do método comunicativo, dessas coisas? 98 

Sim. 99 

Bem, eu acho que utilizo tudo, ou seja, eu podia dizer que só utilizo o método 100 

comunicativo porque eu sou muito faladora e comunico muito, não é isso, há método 101 

expositivo, método comunicativo, há trabalho em grupo, há trabalho em pares, há 102 

trabalhos em que peço para os alunos saírem da sala e falarem com os portugueses lá 103 

fora, que estão da faculdade, vamos fazer visitas, com estes grupos o conhecimento é 104 

bem mais elevado, também estão muito interessados em questões culturais e políticas 105 

e vamos à Assembleia da República e, uma coisa que eu tento sempre fazer, uma vez 106 

que nós temos muitas horas de aula por semana com o mesmo grupo, é diversificar ao 107 

máximo as actividades e explorar todas as componentes, ou seja, para mim é 108 

impossível que uma aula de 4 horas, que é o que nós fazemos na Faculdade, com 109 

intervalo, seja só para ler, ouvir, não. Eu tento explorar todas as componentes, 110 

compreensão oral, escrita nem que seja um bocadinho e estrutura, gramática, 111 

aproveitando umas coisas nas outras. Às vezes é mais expositivo e outras mais 112 

comunicativas, acho que é como tudo.  113 
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Tem alguma opinião formada relativamente às formações contínuas e 114 

assistentes de PLNM que existem? 115 

Eu sei onde é que há, já olhei para algumas delas, fiz o Mestrado na Faculdade, mas 116 

não sei dizer o que é que há pelo país, pelo mundo ou o que quer que seja, sei que há 117 

muitas formações em PLNM: a Nova tem, a de Letras tem, e outras que têm, mas não 118 

tenho o currículo presente. Por acaso houve agora uma formação de uma semana lá 119 

na Faculdade e não teve absolutamente nada a ver, do que me lembro de ver, não me 120 

lembro minimamente de isso ser explorado. Mas, por exemplo, tem formação 121 

específica de PLNM, vou fazer um aparte, mas que está relacionado… eu também 122 

estou a fazer o Doutoramento, na Aberta, em E-learning, mas obviamente que a 123 

Aberta é uma Universidade que privilegia as novas tecnologias por excelência e estou 124 

a fazer o Doutoramento em Educação, com uma disciplina comum para todas as 125 

pessoas que entraram que é Meios e Técnicas Audiovisuais ou outro nome, mas tinha 126 

a ver com a exploração de conteúdos online e ferramentas e mais não sei o quê. 127 

  128 

E em termos de outras disciplinas que são trabalhadas, outras áreas nos cursos 129 

de formação, não sei se tem alguma opinião em relação a isso? 130 

Não tenho nenhuma opinião, porque não quero falar sem… sem… sem… por 131 

“achismo”, uma coisa é o que eu acho e outra é o que eu sei, e realmente não tenho 132 

conhecimento suficientes sobre o que é que se anda a fazer para poder tecer algum 133 

comentário sobre isso.  134 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 38: “Eduardo” 

 
• Sexo: M 

• Idade: 40-50 

• Habilitações académicas: Doutoramento 

• Formação Inicial (Licenciatura): Estudos Clássicos  

• Anos de lecionação: 3-5 anos 

• Onde lecciona/ou, desde o início do exercício profissional: Portugal Continental 

• Onde lecciona/ou, no estrangeiro: não se aplica 

• Idades dos aprendentes com quem trabalhou/a: entre os 18 e os 25 anos 

• Entrevista via: Hangout e Telefone 

 

 

688 

 

O futuro passa muito pelo e-learning ou b-learning. O futuro passa muito por aí. O 1 

ensino a distância tem um grande futuro e não é tanto na Europa. É em África, Angola, 2 

Moçambique, Guiné; no Brasil, onde as distâncias são muito grandes. Nós aqui 3 

metemo-nos num carro, o que significa que e-learning ou o b-learning têm muito 4 

futuro, designadamente no domínio do português a distância. Quando falamos em e-5 

learning e em b-learning requerem-se meios informáticos mais avançados para que 6 

não haja perda de qualidade, nomeadamente de som. Estes meios são muito eficazes, 7 

muito actuais, muito importantes. Numa aula presencial de português língua segunda 8 

também os podemos usar, sobretudo para a compreensão do oral. Até nos exames 9 

CAPLE. Nos exames CAPLE nós nunca prescindimos do CD. Já não serão tão 10 

importantes na compreensão escrita, na expressão escrita e na expressão do oral, 11 

mas a compreensão do oral são absolutamente importantíssimos. No ensino a 12 

distância então muito mais.  13 

Actualmente lecciona PLE? 14 

Este ano não estou, tinha um horário muito sobrecarregado e não podia lecionar. Mas 15 

nos últimos 5 anos lecionei. Primeiro comecei com o A1, A1.1 e depois avancei para o 16 

A1.2 e nos últimos anos, cerca de três, quatro anos, dei o nível B, B1 e B2, em que 17 

tinha na mesma turma alunos de B1 e alunos de B2. É algo desafiante porque tem 18 

alunos bastante díspares, uns que estão no início do B1, outros que estão claramente 19 

num nível B2. 20 

Em contexto universitário, ou não? 21 

Sim, sim. Aqui na Faculdade de Letras do Porto. 22 

Quando dá aulas, quais são as principais dificuldades que costuma sentir, em 23 

termos pedagógicos? 24 
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Em termos pedagógicos. Olhe, o facto de ter turmas heterogéneas, nomeadamente no 25 

nível B. Tem alunos… Estão quatro níveis: B1.1, B1.2, B.2.1 e B2.2. O facto de ser 26 

uma turma muito heterogénea coloca uma grande dificuldade. É satisfazer por igual 27 

toda a diversidade de estudantes. Uns que até se calhar deviam estar num A2.2 e se 28 

calhar outros que estão quase num nível C. A grande dificuldade que eu tenho é que 29 

uma matéria que é difícil para uns e que se apresenta relativamente fácil para outros. 30 

Uma matéria que é relativamente fácil para os europeus, da Europa Central que são 31 

sempre os melhores alunos, e uma matéria que se apresenta difícil para alunos de 32 

línguas não europeias. Árabes ou sobretudo timorenses, chineses e japoneses. 33 

Portanto, línguas orientais têm uma estrutura verbal muitíssimo mais simples. Esta é a 34 

grande dificuldade. Satisfazer por igual a grande heterogeneidade de alunos. O ideal 35 

seria haver duas turmas, mas como há poucos alunos temos que meter tudo numa 36 

turma, e esse é o grande desafio do professor. 37 

O que é que costuma fazer para contornar o problema da heterogeneidade? 38 

Costumo começar de nível baixo, de nível de revisões. Eu acho que em português nós 39 

temos que repetir muito as coisas e temos que ter paciência, repetir as coisas. Quando 40 

chego mais ou menos à lição cinco… eu dou sempre textos e levo sempre as lições 41 

preparadas porque se eles faltam eu envio por e-mail a lição. Mais ou menos a partir 42 

da lição cinco começamos com o conjuntivo, começamos com textos mais 43 

sofisticados. Portanto, o que eu faço durante o ano, isto é 15 aulas, começar de um 44 

nível de A2 e B1, claramente, e depois, a partir da lição 15, começo com textos mais 45 

sofisticados; com a audição também já mais difícil de interpretar; também com um 46 

ditado se calhar um bocadinho também já mais difícil; exijo uma composição já um 47 

bocadinho maior; o  questionário do texto também já é um bocadinho maior, os meus 48 

textos costumam ter sempre um questionário. De tal maneira que costumo dividir 30 49 

horas em 15 mais simples e 15 mais complexas. Geralmente em cada aula uso 50 

sempre dois textos, um de caracter mais cultural e outro de imprensa, uma notícia do 51 

dia, da semana, uma notícia atual. A partir da lição 15 é que começo com o conjuntivo.  52 

Há pouco referiu que costumava enviar e-mails aos alunos… 53 

Que faltam. De tal maneira que não percam a lição. Porquê? Porque eu não sigo 54 

nenhum manual, embora no mercado haja bons manuais. Cuidado! Há bons manuais. 55 

Quando eu comecei há sete ou oito anos havia no mercado fracos manuais. As 56 
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recomendações que nos deram, o director aqui dos cursos, fez com que não 57 

usássemos manual mas que fizéssemos os próprios exercícios, e eu habituei-me 58 

sempre com isto. Embora hoje haja bons manuais, naquela altura havia fracos 59 

manuais, não havia manuais para estes alunos. São alunos geralmente alunos 60 

universitários que querem aprender de uma forma rápida e muitas vezes o manual não 61 

responde a essa necessidade. O manual é mais repetitivo, tem um ritmo lento, e nós 62 

precisávamos de exercícios com uma certa rapidez. Os alunos universitários querem 63 

rapidez.  64 

Costuma utilizar mais ferramentas digitais para além do e-mail? 65 

Por exemplo, a questão da compreensão do oral. Um aprendiz, ou mesmo um 66 

professor de língua segunda, tem que pôr em prática numa aula quatro componentes. 67 

É isso que estabelece o Quadro Europeu de Referência para as línguas. São elas a 68 

compreensão do oral, a compreensão do escrito, a expressão do oral e a expressão 69 

do escrito. Isto é a macroestrutura de uma aula de Português Língua Segunda. Na 70 

compreensão do oral uso bastantes ferramentas digitais, mas sobretudo CD. No rádio, 71 

não é? Chama-se o leitor de CD. O aluno quer um ensino completo, rápido e que não 72 

andemos ali a perder muito tempo. Quando começo a aula, passado um minuto já 73 

tenho ali os textos. Aos faltosos envio o e-mail. As ferramentas digitais são 74 

importantes mas sobretudo no domínio da compreensão do oral. Então, o CD é muito 75 

rápido, tem uma boa audição. Se audição não for boa eles queixam-se! Os alunos são 76 

muito exigentes, os do norte da Europa são muito exigentes. Por uma questão de 77 

eficácia eu não preciso de mais do que um CD com bons textos e um bom leitor de 78 

CD. 79 

Os áudios são criados por si, ou são de manuais? 80 

De manuais, aproveito de manuais. Porque tem uma boa audição. Não precisa de 81 

estar relacionados com o texto. A questão da audição e do questionário é um 82 

momento à parte, é mais um momento da aula. Os CDs já são fabricados para isso, 83 

com uma boa audição, com um bom locutor, com uma história que me serve muito 84 

bem. Pode ser uma entrevista, pode ser uma história popular, pode ser um 85 

comentário, pode ser publicidade. Pode ser tanta coisa.  86 

Normalmente qual é o método de língua que costuma aplicar? 87 



Entrevistado “Eduardo” 

 

691 

 

Sim… no treino da compreensão oral. Estamos a falar da compreensão oral. Há um 88 

texto de três minutos, sempre ouvido duas vezes, e depois há uma interacção 89 

comunicativa, não é? Primeiro temos de compreender o sentido daquela mensagem, a 90 

história, a interacção entre aquelas pessoas que estavam a dialogar. Por exemplo, o 91 

empregador e o empregado. E depois isso é o ponto de partida para falar de coisas 92 

mais pessoais, por exemplo, situações no país do aluno, o que faz no país, o que é 93 

que ele já fez. Geralmente é sempre dois níveis: compreender o que se disse, o que é 94 

que os intervenientes disseram, que história é aquela, que texto é aquele, que diálogo 95 

é aquele, do que e que eles falaram? O que eu acho é que a audição do CD é o ponto 96 

de partida para haver um alargamento da situação.  97 

Que dificuldades é que acha que os professores encontram quando utilizam 98 

ferramentas digitais para o ensino do Português? 99 

Uma está relacionada com a instituição, que é a máquina funcionar. Antes, em vez do 100 

CD, tentei usar na faculdade um projector que também tem som e está ligado à 101 

Internet, e ouvir um pequenino texto do Sapo, o sapo.pt., tem um conjunto de 102 

pequenos vídeos que também à volta de 3 minutos. Vídeo e mensagem, uma notícia 103 

mini. Alguns têm muita qualidade e muito oportunas para apresentar numa aula de 104 

língua de nível B1, de nível C, de nível B2. O problema é muitas vezes a máquina. A 105 

gente liga e aquilo não dá, depois é o computador que não dá, a Internet que não é 106 

suficientemente forte. Essas coisas são muito bonitas, mas o problema é quando falha 107 

a máquina. Essa foi a principal dificuldade. Ver que estava há dois minutos a carregar 108 

nos botões e aquilo não dá. Mas hoje temos bons auxílios na Internet. Por exemplo, 109 

esse sapo é muito bom para treinar, também, a compreensão do oral. Depois há 110 

discussão, as pessoas também discordam. O problema é a máquina. Agora, nos 111 

últimos anos têm surgidos muitas tecnologias porque a menina, no seu questionário, 112 

tinha lá uma panóplia que eu não sei o que é que aquilo é e é muito provável que 113 

naquele catálogo haja lá muita coisa para isto, para treinar a compreensão do oral, da 114 

escrita. Sei lá, se calhar até também a expressão do oral e também a expressão da 115 

escrita. A Joana pôs para lá tanta coisa que eu não sei para que é que serve aquilo 116 

tudo. Provavelmente há para lá coisas que até já são melhores do que o tradicional 117 

CD que eu costumo usar. 118 

Gostava de receber formação… 119 
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Era isso exactamente que eu ia dizer. O que eu gostava era, os professores que 120 

contactam com o português língua segunda, é saber que plataforma é cada uma 121 

daquelas e saber para que serve aquilo tudo. Era receber uma ação de formação 122 

sobre todas aquelas tecnologias. Agora, têm é de ser eficazes, têm de ser rápidas 123 

porque se num prazo de um minuto, dois minutos, ela não está em funcionamento, 124 

não serve porque senão o aluno está ali. Agora, eu gostava era de conhecer todas 125 

aquelas plataformas que a menina apresentou no questionário. Gostava de 126 

experimentar cada uma delas. Apesar de já ter 47 anos estou muito receptivo a essas 127 

tecnologias. Agora, exijo é qualidade. Se elas são de qualidade e se forem rápidas não 128 

tenho nenhum problema em aderir a elas, e não tenho problema em fazer um 129 

investimento pessoal. Eu não estou à espera que a faculdade tenha meios 130 

informáticos. Se forem rápidas, de qualidade e eficazes, eu adiro.131 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 39: “Vitória” 

 
• Sexo: F 

• Idade: 30-39 

• Habilitações académicas: Licenciatura 

• Formação Inicial (Licenciatura): Estudos Portugueses e Lusófonos 

• Anos de lecionação: 6-10 anos 

• Onde lecciona/ou, desde o início do exercício profissional: Portugal Continental 

• Onde lecciona/ou, no estrangeiro: não se aplica 

• Idades dos aprendentes com quem trabalhou/a: < de 18 anos 

• Entrevista via: Telefone 
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Qual é a opinião que tem acerca dos cursos de formação inicial e/ou contínua do 1 

ensino/aprendizagem de PLNM? 2 

Em termos públicos ou privados? 3 

As duas. Considerando até a própria formação que você teve, por exemplo. 4 

Eu achei que de facto tivemos algumas lacunas, em termos de formação de 5 

professores, porque isto é como tudo na vida, vai lá com a experiência e, mas quer 6 

dizer por exemplo este tema das TIC que é uma velocidade avassaladora, de 6 em 6 7 

meses temos novas aplicações, as Google Apps e não sei quê, e Nettop, e School e 8 

não sei quê e de facto as pessoas tem que , tal como eu respondi no inquérito, tem de 9 

procurar, saber mais… sei lá… através das faculdades, universidades, isso é muito 10 

importante, tem algumas lacunas que de facto eu acho que com um maior estudo e 11 

profissionalização podíamos melhorar. 12 

E essas lacunas acha que, até mesmo com base na sua experiência, quais é que 13 

são as principais dificuldades que sente, em termos de ensino/aprendizagem do 14 

PLNM? 15 

Desde 2007 para cá já senti algumas, por exemplo, nota-se… eu noto mais… eu dou 16 

aulas a alunos do 1º ano até ao 4º, no Instituto de Espanhol, metade do público alvo é 17 

português e outra metade espanhola, tendo em conta que na maioria das vezes têm 18 

um pai espanhol e uma mãe portuguesa ou vice versa; vêm aqui, por exemplo, filhos 19 

de diplomatas, embaixadas, consulados, coisas desse género, banco: Banco 20 

Santander, Banco Popular, a Zara, as multinacionais, esse tipo de coisas assim. A 21 

área é muito abrangente. Eu noto que as principais dificuldades em termos, por 22 

exemplo, de cultura, não falando muito na língua mas em termos de cultura, nos 23 

alunos mais velhos do 3º e 4º ano, porque eles não negam a língua mas alguns, não 24 
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são muitos, alguns têm aquela visão de que lá em Espanha é que é bom. Nós não 25 

devíamos dizer isso mas, não sei se são incentivados pelos avós, pelos pais, pelo 26 

facto de muitos deles ser a primeira vez que vão para fora com os pais, os pais 27 

trabalham e eles a estudar e a viver, há uns tempos tivemos um aluno que se negava 28 

completamente, quase que tapava os ouvidos, do género, “que língua é esta?”, para 29 

que porcaria, passo a expressão, quero isto? Ainda que o português e o espanhol 30 

tenham particularidades, muitas semelhanças, como o Mandarim ou como o alemão. 31 

Ali os miúdos do 1º e 2º são muito afáveis porque através da brincadeira, duma parte 32 

mais didáctica, lúdica, com puzzles, com tecnologias, um livro, por exemplo, do site do 33 

Cata Livros, da Gulbenkian, que na minha opinião está muito bem feito, ou da 34 

biblioteca Camões, ou uma pequena historieta do sítio dos miúdos, deixando aqui 35 

algumas referências tecnológicas, digitais, eles conseguem entrar no ritmo e quando 36 

tu dás conta, passado 3 meses, eles vêem em Setembro, Outubro, Novembro, 37 

Dezembro, ali no final de Dezembro, antes de irmos de férias de Natal, no recreio eu 38 

passo e eles já estão a jogar à bola e a falar português. Para nós e tu como 39 

professora, sabes o imenso orgulho, acho que isso vai muito dos pais e tal como os 40 

nossos pais nos incentivaram, do abrir horizontes, isto não é só Europa, isto é o 41 

mundo, isto é uma aldeia global. Se os pais incentivam ou estimulam a língua e a 42 

cultura, de facto os miúdos têm um à vontade. 43 

A tal interculturalidade a fomentar… 44 

Completamente, aqueles miúdos que chegam segunda-feira e dizem: “’Vitória’ eu 45 

como estive em Cascais fui ao museu do Mar, nunca tinha ido, obrigada pela 46 

sugestão”. De vez em quando dou estas sugestões: abaixo a playstation e ‘bora lá 47 

conhecer coisas giras, e de facto eles depois contam e apresentam e acham o 48 

máximo. Mas isso depende muito, eu acho, da escola, há uma grande percentagem 49 

em que o professor fomenta, o director/a da escola fomentam, os outros professores 50 

das outras línguas se fomentarem, neste caso temos o espanhol como língua 51 

principal, temos inglês a partir dos 4 anos, isto tendo em conta que o português é a 52 

partir dos 3 anos até ao 12º, é abrangente, passa os anos de escolaridade, se os 53 

professores fomentarem é muito importante, mas de facto vai de casa.  54 

Nas suas aulas tem vindo a utilizar a Internet. E para preparar as suas aulas, 55 

utiliza a Internet? 56 
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Completamente. Faço materiais próprios para a aula.  57 

Faz materiais porque sente necessidade? Reformulando, a oferta de material não 58 

se coaduna ao que precisa? 59 

Ou é muito escassa. Há poucochinha coisa, ou até pode dar para um aluno de 5º e 6º, 60 

mas se calhar não dá para os meus alunos de 1º. Não vou pôr ali uma coisa 61 

enfadonha em que os miúdos estão três minutos a olhar para aquilo e depois não  62 

percebem nada. E nós temos a sorte de, 80% das aulas, tanto da primária, infantil 63 

como secundária, temos quadros digitais, que é uma sorte, um investimento de facto, 64 

e temos computadores em todo o lado, temos 2 ou 3 salas por edifício de informática, 65 

tem cerca de 28/30 computadores, lá está há sempre aquele problema diário de, hoje 66 

há um que não funciona, o teclado estragou-se, ou outro problema qualquer, como 67 

tudo na vida há sempre algum problema e nós tentamos resolver. Temos sempre o 68 

apoio informático, mas sinto necessidade de, por exemplo, há 3 ou 4 anos, nós todos 69 

os anos temos um projecto, chamamos no colégio Projecto Institucional, o que é que 70 

isto quer dizer? Temos um tema, os professores, sugerem um tema que pode ser o 71 

cinema, por exemplo, o ano passado foi a gastronomia no geral, os professores de 72 

francês destacaram os crepes Suzette, de França, explicaram aos alunos como é que 73 

aquilo se fazia, ou vice-versa, os alunos levaram os ingredientes e cozinharam em 74 

aula, no nosso caso, como nós somos o departamento de Língua e Cultura Espanhola 75 

e o nosso que é o de Língua e Cultura Portuguesa, o que nós fazemos sempre é um 76 

paralelismo entre as duas culturas e tentar ver em que é que nos unimos, nos pontos 77 

que são similares, o presunto aqui e o de lá, quer dizer, está em todas as mesas ou o 78 

queijinho da serra. Tentamos ver essas coisas, mas também tentamos ver aquilo que 79 

nos distingue e que favorece, destaca em relação às outras culturas. Por exemplo, no 80 

ano passado fizemos uma coisa mais low profile: convidámos o chefe Avillez, fizemos 81 

pouquinha coisa em termos de tecnologia, em termos tecnológicos, mas há 3 anos 82 

fizemos. O tema era cinema no geral, o que nós fizemos foi: eu tinha o 1º e o 2º ano, 2 83 

turmas do 1º e duas turmas do 2º, o que eu fiz, claro que isto não é sozinha, é um 84 

trabalho de equipa com os restantes professores de português, o que nós fizemos foi 85 

já que tinha aberto um concurso da Secretaria de Estado de Educação e Formação 86 

Profissional do Ministério de Educação de Madrid, de vez em quando temos uns 87 

convidados que vêem cá dar umas palestras, colóquios e uns cursos, nós 88 

aproveitamos o curso de Como utilizar o Quadro Digital e desenvolver projectos 89 
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educativos e materiais para a sala de aula. Nós a partir daí pegámos em 2 ou 3 contos 90 

de banda desenhada ou da Disney, da Cinderela, por exemplo, e a partir daí fizemos 91 

umas coisinhas simples, porque são alunos de 1º e 2º que não te ocupam a aula toda, 92 

tu podes usar aquilo como estímulo, como vamos iniciar o tema de cinema, o que é 93 

que é isto da Walt Disney? Quem é que foi este senhor? Eles tinham de fazer puzzles, 94 

completar palavras, fazer ligações, por exemplo, fazer ligações no quadro digital, 95 

coisas muito simples, é uma coisa que nós tentamos adaptar à realidade, para que os 96 

alunos estejam dentro do tema. Os pais nestas coisas entram muito. Por exemplo, na 97 

infantil, eu não dou aulas na infantil mas sei que os professores da infantil, dos 3, 4 e 5 98 

anos, os pais podem pedir para eles fazerem, claro que não é um vídeo sobre 99 

Lisboa… Por exemplo, no ano lectivo anterior fizemos sobre o Rio Tejo, desde Toledo, 100 

temos o Paul Goiter o navegador, lá está uma coisa que nós professores estamos 101 

sempre a aprender, foi o 1º navegador, ele era irlandês mas foi desde Toledo até 102 

Lisboa, foi de barco sozinho, foi o 1º aventureiro em 1820 e qualquer coisa a vir num 103 

barco insuflável, de borracha, com um mega capacete, a vir sozinho, a fazer o 104 

percurso e fez um diário de bordo, então o que os pais fizeram, por exemplo, no 1º 105 

ciclo, para eles o 1º ciclo é o 1º e o 2º ano e também na infantil, 3, 4 e 5 anos o que os 106 

pais fizeram, nós os professores demos a sugestão, os tutores da infantil deram a 107 

sugestão, trouxeram fotografias, fizeram pequenas montagens, slides, PowerPoints, 108 

coisas simples, porque os miúdos são pequenos mas falaram dos pastéis de nata, de 109 

como é que os alunos de 3 anos achavam que o Paul gostava de ter experimentado 110 

ou feito em Lisboa? Não te esqueças que o Terreiro do Paço antigamente não era 111 

como hoje em dia e os alunos perguntam, mas “e já havia pastéis de Belém? Já tinha 112 

comido?”. Falas no terramoto, falas no facto da Avenida da Liberdade em 1900 ter 113 

muros para separar os ricos dos pobres, pronto esse tipo de coisas que muitas vezes 114 

estão nos livros mas de forma enfadonha e se calhar para um menino de 6 anos 115 

consegue agarrar naquilo, no calhamaço e descodificar isso, noutro dia um miúdo de 116 

5, 6 7 não consegue e tanto os pais como nós tentamos fazer esse paralelismo na sala 117 

de aula.  118 

Essas várias actividades, vocês fizeram-nas, ou fê-las em conjunto com outros 119 

professores… mas a “Vitória”, por exemplo, nas suas aulas em concreto, como 120 

é que utiliza essas ferramentas digitais, a Internet e tudo mais, para trabalhar as 121 

competências em língua e considerando o público e o método ou os métodos de 122 
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língua, que, eu não sei se utiliza mais do que um, que tipo de actividades é que 123 

costuma desenvolver em concreto. Dê-me só alguns exemplos? 124 

Em termos de língua? Oral? 125 

Sim… 126 

Por exemplo, fiz uma pequena apresentação, não sei se sabes, mas umas colegas de 127 

faculdade, a Sara e a Patrícia, que também trabalham comigo, como te disse no ano 128 

passado o tema era o Rio Tejo, a Patrícia estava com nível avançado e preferiu fazer 129 

outra coisa, pois isto não há obrigatoriedade, o professor faz se quiser e como tu 130 

sabes depois isto é deitar-se às duas da manhã, pesquisar músicas e letras que não 131 

estejam escrita em português do Brasil, e que não tenham você com ç, esse tipo de 132 

coisas. O Departamento de Português ficou com três cidades portuguesas, temos a 133 

professora Cláudia e professora Marina que ficaram com a cidade de Lisboa, eu fiquei 134 

com a cidade de Santarém, nós não escolhemos, foi um mero acaso e a professora 135 

Sara ficou com a de Abrantes, isto tudo para fazer o percurso do tal navegador, isto é 136 

uma coisa muito específica do colégio. O que eu fiz foi desde de começar a cantar 137 

com eles o Vira dos Malmequeres, da Cátia Guerreiro. Aqui em casa tive que procurar 138 

no Youtube, tive que ver se a letra estava correcta, copiei e isto já foi com os alunos 139 

do 4º ano - no ano passado tive 1º e 4ª - copiei, falei com eles, expliquei o que era o 140 

Pampilho, o que era o Campino, como é que aquilo se inseria, depois deram-me o 141 

exemplo de em termos de criação de gado lá em Espanha, que semelhanças é que há 142 

entre a nossa, a de Santarém e a de Mérida, por exemplo, ou de Cáceres, isso é uma 143 

coisa que funciona muito à base do diálogo, de pesquisa tanto do professor como dos 144 

alunos. Volto a referir, é muito importante o trabalho feito, eu não lhe chamo o trabalho 145 

de casa, chamo-lhe a pesquisa de casa, porque não é um trabalho, é uma coisa em 146 

que procuras e tentas ver afinidades e… cantámos e eles próprios fizeram depois um 147 

PowerPoint, reuniram, contaram aos irmãos. Entretanto organizei uma visita de estudo 148 

ao museu do Mar e eles conseguiram relacionar aquilo com o Dom Carlos. Nós 149 

privilegiamos muito a oralidade, há muitas interferências e falsos amigos que de vez 150 

em quando dão umas encrencas.  151 

Estes alunos têm 10 anos, 11? 152 

9, 10. 153 
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Então é mais ou menos como os nossos. 154 

O ensino espanhol difere em termos de ciclo, de nomenclatura. Eles contam o infantil 155 

de 3, 4 e 5 anos, chamam-lhe ciclo infantil, o 1º ciclo para eles é o 1º e o 2º ano, o 2º 156 

ciclo é o 3º e o 4º e depois o 5º e 6º ano é o 3º ciclo. Eles têm o ensino secundário 157 

obrigatório, que vai até ao equivalente ao nosso 7º, 8º 9º e 10º e depois têm o 158 

bachillerato que é o correspondente ao 11º e ao 12º.  159 

Das ferramentas digitais que costuma utilizar, ou outras que até possa conhecer 160 

mas que não sabe manusear tão bem, quais é que são as dificuldades que sente 161 

ou sentiu neste contexto de ensino?  162 

Estou no Instituto há 8 anos. Fiz uma pós graduação quando terminamos o curso, 163 

numa área que não tem nada a ver com esta, mas depois fui logo para o Instituto. 164 

Ainda não senti muitas… é o que digo, eu uso muitos blogs e wikis e é fácil de utilizar, 165 

e os próprios miúdos… às vezes eu fico estupefacta, pois os miúdos estão muito 166 

familiarizados com as novas tecnologias. São eles que muitas vezes põem a música a 167 

dar, ou a letra, eles são muito tecnológicos hoje em dia. Hoje em dia não tenho tido 168 

qualquer tipo de problema, não uso 20 programas por dia, uso os mais normais, 169 

porque se temos um programa X e se obrigatoriamente houver uma norma do 170 

Ministério para usar um determinado programa, adapto-me.  171 

O que é que pensa de uma possível integração das TIC, mas considerando as 172 

competências e as verdadeiras necessidades dos professores, em futuros 173 

cursos de iniciação e/ou formação contínua da nossa área, do PLNM? 174 

Eu acho que devia existir, tanto do PLNM como do PLM, acho que se devia fomentar 175 

mais. Muitas vezes eu procuro, o Ministério tem muitos cursos lá no Instituto Espanhol, 176 

mas se tu procurares numa escola pública não há, o IEFP se calhar também não 177 

fomenta, o Ministério da Educação também não fomenta, o Ministério de Cultura que 178 

não temos, nem se fala… As coisas deviam ser fomentadas, mais abrangentes, até, 179 

mesmo pagando, eu acho que muitas vezes os professores até podem fazer um 180 

esforço e nós sabemos que a vida está má para todos, mas se calhar não se 181 

importavam de pagar e de poder usufruir daquilo. Eu tenho a sorte de ter quadros 182 

digitais na aula e ter computadores razoáveis, mas há escolas que nós sabemos 183 

perfeitamente que têm computadores da idade da pedra e que os professores ainda 184 

usam os slides de 1990. É preciso uma formação nesta área. Até porque os alunos 185 
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estão muito mais à frente dos que nós, em termos tecnológicos, eles sabem tudo, têm 186 

o último telemóvel.  187 

E os telemóveis são uma óptima ferramenta para criar materiais para nós.  188 

Também. Devia de haver mais editoras que se dedicassem mais a isto, a PLNM, PLE, 189 

PL2, porque há muito pouca coisa.  190 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 47: “Paula” 

 
• Sexo: F 

• Idade: 40-50 

• Habilitações académicas: Doutoramento 

• Formação Inicial (Licenciatura): Línguas e Literaturas Modernas 

• Anos de lecionação: 6-10 anos 

• Onde lecciona/ou, desde o início do exercício profissional: Portugal Continental 

• Onde lecciona/ou, no estrangeiro: não se aplica 

• Idades dos aprendentes com quem trabalhou/a: entre os 18 e os 25 anos 

• Entrevista via: Telefone 
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Quais são as principais dificuldades sentidas ao nível do ensino-aprendizagem 1 

do PLNM? 2 

A dificuldade maior que eu sinto, ao longo dos anos e com alunos diferentes, embora 3 

vindos sempre do mesmo país porque só tenho a experiência dos alunos chineses é 4 

realmente a minha fluência no português e falta de fluência deles. Ou seja, o nível de 5 

proficiência linguística que eu tenho que usar é uma proficiência linguística muito 6 

simples, e de alguma forma lenta, que não é o meu discurso normal, e que muitas das 7 

vezes, mesmo assim, mesmo com esse cuidado, não sou entendida pelos alunos 8 

porque eles têm um parco nível de proficiência linguística. Deveriam, de acordo com 9 

os objectivos do curso, ter realmente um domínio maior mas não têm e, depois, isso 10 

dificulta bastante. A forma com tento resolver é realmente usar vocabulário mais 11 

simples que conheço, simplificar, e isso é a dificuldade, é simplificar às vezes 12 

conceitos e discurso difícil, e, algumas vezes recorro ao inglês, quando eles também 13 

conhecem o inglês. Já me aconteceu, num ou noutro ano, os alunos não saberem 14 

nenhuma outra língua sem ser realmente o chinês e o português, mas muito, muito 15 

elementar. 16 

Fez alguma formação contínua nesta área? 17 

Não, nunca. 18 

E sente necessidade? 19 

Sim, sobretudo ao nível pedagógico, a nível didáctico porque não é o conteúdo que 20 

está em causa, é a forma como ele é exposto, como chega ao aluno.  21 

Costuma utilizar ferramentas digitais. As TIC, vamos pensar nas TIC no seu 22 

todo. Costumas utilizar, não é? 23 
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Utilizo Power Point, algum Youtube para ver, mas tudo em português… Sim, mas é 24 

basicamente isso. Prezi, embora não seja muito especialista e não goste muito. Isto é 25 

uma questão pessoal! Fico muito tonta com o Prezi. 26 

Utiliza tais recursos com o intuito de quê? De trabalhar o quê? 27 

Eles trabalharem determinada… por norma as unidades curriculares que eu lecciono 28 

são relativas à gramática, embora também já tenha leccionado Redação de Texto e 29 

Géneros Textuais. Mas, por norma, é para eles perceberem determinado conteúdo 30 

gramatical em contexto autêntico, verdadeiro, portanto pessoas realmente a usarem 31 

aquele tipo de verbo, ou outra ocorrência… mas é por um motivo gramatical.  32 

Portanto em temos de competência de língua é uma competência específica. 33 

Sim, sim.  34 

Mais concentrado na forma. 35 

Sim.  36 

Com base na sua experiência que principais dificuldades é que sente, ou já 37 

sentiu, em termos de aplicabilidade ou manuseamento de certas ferramentas 38 

que, por exemplo, utiliza hoje em dia, ou que até gostaria de usar. 39 

Eu tenho algumas dificuldades em usar a nível informático… Digamos que sou uma 40 

simples utilizadora. Não sou expert em aspecto nenhum. Portanto vou utilizando, vou 41 

tendo dúvidas e retiro as minhas dúvidas até com colegas de trabalho. Realmente sou 42 

simples utilizadora. No entanto, as TIC junto desse tipo de alunos… eu acho que faz 43 

todo o sentido explorar, por exemplo, tudo o que seja mais ao nível áudio, vídeo, mais 44 

ao nível do audiovisual. 45 

Os seus alunos não criam nada. 46 

A nível de informática, sim, criam, mas é uma coisa muito insipiente, tanto para eles 47 

como para mim. Podem eventualmente criar um texto em Word e enviar-me por e-mail 48 

e depois eu faço aquelas correções do acrescentar os comentários e a revisão de 49 

texto, no WORD, em que eles aí apercebem-se de que a forma que eles tinham estava 50 

incorrecta e têm ao lado os comentários e as correcções. Isto a nível do Word. Penso 51 
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que isto tem as suas vantagens. Depois utilizo a plataforma MOODLE mas é mais 52 

utilizada mais pela partilha de documentos do que propriamente para haver um 53 

intercâmbio entre o que eles fazem e aquilo que recebo, ou vice-versa.  54 

Muito embora não utilize muita coisa (TIC), sente que de alguma forma a sua 55 

estratégia de ensino se alterou ao integrar certas ferramentas nas aulas? 56 

Sim, talvez uma dinâmica diferente na medida em que não é só o professor e o aluno. 57 

Há ali um instrumento que é usado para facilitar as duas tarefas, não só de 58 

aprendizagem como de ensino. Por exemplo, se for um vídeo ou mesmo só um CD, só 59 

áudio, compreensão do oral, aí o que se pretende é que realmente o aluno 60 

compreenda aquilo que ouviu, ou eventualmente viu, e depois a actividade em papel 61 

ou oral, só discussão, em género de debate ou assim. 62 

O que pensa de uma possível integração de uma unidade curricular dedicada às 63 

TIC, mas no âmbito do ensino-aprendizagem do PLNM? 64 

Eu acho que no mundo actual, ou seja, no presente, e eventualmente num futuro 65 

próximo, porque também não sabemos ver para muito longe, acho que faz todo o 66 

sentido integrar uma unidade curricular, à semelhança de um Mestrado que há por 67 

acaso no IPL, que é as TIC na Educação (não tenho bem presente o nome), mas sei 68 

que os mestrandos estudam, aplicam determinadas ferramentas da informática ao 69 

serviço das suas disciplinas (psicologia, português, matemática…). Ou seja, 70 

rentabilizam a ferramenta para obviamente as suas aulas terem uma dinâmica 71 

diferente e até mais actualizada, não é? 72 

Portanto, uma disciplina pensada nas verdadeiras necessidades dos 73 

professores. 74 

Sim, a TIC aplicada à didáctica de. 75 

Neste caso, aplicada à didáctica do PLNM. 76 

Sim! 77 
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A sua formação inicial não é Português Língua Não Materna, ou é? 1 

Português Língua Estrangeira... não é? É a mesma coisa… É, é. Fiz a Licenciatura em 2 

Língua e Cultura Portuguesa, na Faculdade de Letras de Lisboa, no Departamento de 3 

Língua e Cultura Portuguesa.  4 

Qual é que é a sua opinião em termos das formações existentes, as iniciais e as 5 

contínuas, que existem para o ensino-aprendizagem do PLNM? 6 

A minha opinião é que pelo menos na formação que fiz na faculdade era tudo muito 7 

baseado na teoria, não havia assim muita prática, não houve oportunidade de haver 8 

assim grandes práticas. Não tive estágio nem nenhuma formação mais prática de 9 

como dar uma aula de Português Língua Estrangeira. Eu acho que faz falta, pela 10 

menos eu senti falta de uma abordagem mais prática. 11 

Então, provavelmente essa é a sua grande dificuldade nas aulas, o facto de não 12 

ter tido uma abordagem mais prática, é isso? 13 

Sim. 14 

Exemplos concretos em termos dificuldades que tenhas sentido, ou que ainda 15 

sinta, quando trabalha o PLNM. 16 

É mais às vezes a questão de como é que se deve comunicar com os alunos. Eu 17 

lembro-me que a primeira vez que dei uma aula não tinha minimamente uma 18 

preparação para isso. Foi tudo muito estranho. Eu comecei a falar com eles e eles 19 

ficavam assim a olhar para mim com um ar do género “não compreendo nada”. Então 20 

depois fui percebendo que tinha de falar mais pausadamente para eles perceberem as 21 

coisas que eu digo porque é muito difícil se estivermos a falar tudo corrido, é difícil 22 

entenderem alguma coisa. Temos de preparar bem as palavras… E depois mesmo a 23 
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parte de programar uma aula, pronto é… todas essas coisas práticas que acabaram 24 

por ser uma aprendizagem para mim, que eu nunca tinha feito antes. Eu tinha a teoria 25 

toda. O que é que eles devem aprender, como… mas a parte prática faltou 26 

completamente. 27 

E uma das dificuldades, pelo que eu estou a entender, também assenta na 28 

utilização de métodos de língua… Não sei que métodos é que utiliza, ou que 29 

método é que utiliza… 30 

Aqueles que eu uso, pronto no questionário as respostas que eu dei não sei se foram 31 

grande ajuda porque eu raramente utilizo alguma coisa. Quer dizer, quando vou à 32 

Internet pesquisar, por exemplo… eu gosto de às vezes mostrar lendas portuguesas, 33 

gosto também de trabalhar a partir da música. Então aquilo que eu uso mais, que eu 34 

tenho mais usado, é às vezes o Youtube, para ouvir as músicas. E depois também a 35 

Internet para utilizar as letras de música já escritas, em vez de estar a escrever, não 36 

é? E as lendas também, se bem que eu depois também acabo por escrever a minha 37 

própria versão da lenda porque para o nível A1 ou A2 as coisas não podem ser muito 38 

complexas, nem termos verbais assim muito à frente, não? Então muitas vezes eu 39 

acabo por adaptar aquilo que quero fazer. Acabo por adaptar o material ao nível.  40 

Não sei qual é a faixa etária média dos seus alunos, mas não sei se isso 41 

influencia… recordo-me que no seu questionário referiu que não utilizava as TIC. 42 

Isso está de alguma forma relacionado com a faixa etária dos seus alunos, ou 43 

não?  44 

Não, é assim... O facto de eu não fazer uso das TIC é porque neste momento eu tenho 45 

trabalhado sempre em escolas onde existe um manual. Das duas uma, ou já há um 46 

manual escolhido, a partir do qual se baseia todo o trabalho, ou então, neste caso, por 47 

exemplo… Neste momento eu estou a trabalhar numa escola onde tenho acesso a 48 

vários manuais na sala, posso tirar as fotocópias que quiser e depois todos os alunos 49 

normalmente adquirem a Gramática Ativa para trabalhar a parte da gramática e depois 50 

eu complemento com coisas que eu retiro dos manuais. Ou seja, eu acabo por ir mais 51 

à Internet quando quero dar coisas mais culturais que isso não aparece tanto nos 52 

manuais. Aparecem assim muito esporadicamente mas não aparece quase nada. Em 53 

relação às faixas etárias. Neste momento eu trabalho com pessoas das mais variadas 54 

idades. Aquela escola recebe alunos de todas as idades, portanto tenho alunos entre 55 
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os vinte e poucos anos e os sessenta e tal. Aparece de tudo. Só que normalmente não 56 

costuma haver assim uma mistura muito grande. Por exemplo, uma pessoa com 57 

sessenta e poucos anos não costuma estar numa turma de pessoas mais jovens. Ou 58 

seja, evita-se um bocado a situação… quer dizer a capacidade de resposta de uma 59 

idade e de outra é completamente diferente.  60 

Embora sejam poucas vezes, como referiu, mas quando utiliza qualquer tipo de 61 

ferramenta disponível na Internet, acha que a sua estratégia de ensino depois vai 62 

melhorar, ou não? Se acha que vai facilitar de alguma forma.  63 

Sim, sim, porque, por exemplo, em relação às letras das músicas, se eu não tivesse a 64 

Internet eu teria de escrever tudo à mão. Tenho outro trabalho, não é? Uma pessoa 65 

gasta mais tempo. Mas depois também facilita porque eu chego à escola e com o 66 

telemóvel ou tablet eu ligo à rede, eles têm Wifi, e nem preciso de estar a levar CD’s 67 

nem nada. Ou seja, facilitar facilita sempre.  68 

Acha que deveria haver no futuro a implementação de uma disciplina que 69 

estivesse ligada às TIC, mas dirigida para as competências dos professores, nos 70 

cursos de formação inicial, e até mesmo de formação contínua, dada a questão 71 

dos materiais pedagógicos, por exemplo, que existe no mercado. Acha que 72 

facilitaria depois a criação de recursos, ou não? 73 

Acho que sim e depois, quer dizer, a conveniência é haver alguma actualização à 74 

medida que as pessoas forem fazendo cursos porque depois essas coisas vão 75 

mudando, não é? Eu vi algumas coisas que eu própria não conhecia, algumas 76 

ferramentas, e talvez a maior parte delas eu não as conhecia. Portanto, acho que 77 

devia.  78 
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A primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é: considerando a experiência 1 

que tem no ensino do Português Língua Não Materna, quais é que são as 2 

principais dificuldades que sente nesta área de ensino?  3 

Mas dificuldades enquanto a materiais, ou trabalho?  4 

Não, em termos gerais, no terreno… que dificuldades é que tem? Coisas várias 5 

como didáctica, abordagem, método... 6 

Sim, sim percebo. O principal problema é a falta de formação na área da didáctica de 7 

línguas. De línguas. Já nem é estrangeiras, quer dizer, na didáctica propriamente e 8 

pedagogia. Porque nós fazemos um curso, eu fiz um curso que é tipo, pronto o que 9 

vocês têm é isto: Estudo Portugueses, não é? Mas é Filologia Portuguesa, só que não 10 

tem uma linha, não tinha, agora não sei porque... agora mudou um bocado para isto 11 

de Bolonha, e agora começaram..., têm aqueles Mestrados já específicos para 12 

Educação que dura um bocadinho mais. Mas na minha altura não havia uma linha 13 

específica para educação, e então tu fazes esse curso e não tem uma, um... não tens 14 

uma formação de pedagogia, de didáctica de implementação, numa aula real, dos 15 

conteúdos. Há um... havia uma coisa que se chamava Certificado de Atitude 16 

Pedagógica que sim, que nós fazemos, e é um ano de formação, mas que é... acho 17 

que era insuficiente, pronto. Era muito insuficiente porque nem... nem... não... é só... 18 

eram só ideias gerais, não é? Não tínhamos nem criação, nem como criar materiais 19 

realmente, nem como fazer bem uma sequência de um programa anual. Sei lá. 20 

Havia... Tem muitas falhas que só vais aprender logo mesmo na sala de aula. Isto 21 

para mim foi a pior dificuldade, o mais difícil, pronto. 22 
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Então, quer dizer que essas dificuldades podem ser, eventualmente, 23 

contornadas se houver uma boa formação? 24 

Sim, acho que sim. Quer dizer, quer dizer... Pronto, sim. Uma maior formação, uma 25 

maior prática talvez também, não é? Quer dizer, a dar aulas por muito que nós 26 

estudemos primeiro se não estás… se não te confrontas diariamente nas aulas 27 

também nunca vais... teoricamente não se pode aprender tudo, não é. Mas acho sim, 28 

que algumas coisas podiam ser só levantadas. 29 

Então, referiu no questionário que utilizava várias ferramentas digitais. E... 30 

porque é que as utiliza? Por que é que sente necessidade de as utilizar? 31 

Ah... Basicamente, primeiro, porque o meu público é assim... é divergente. Não é 32 

demais digitalizado, porque são isso… adultos e não são crianças do secundário que 33 

já nasceram com tudo digital. Mas é uma maneira de dar atracção para muitas 34 

pessoas com uma idade mais... mais ah... menor não é, com os mais novos, mais 35 

jovens. É também uma maneira de encontrar ah... de chamar mais a atenção, de... 36 

de... de... de... fazer interacções diferentes, de colocar em situação mais por vezes 37 

reais, não é, de conseguir que interajam com coisas mais da realidade e não com 38 

coisas só feitas por mim, ou o que for. E porque é...a... quer dizer... tem de ser, tem de 39 

ser mesmo não é. Agora o digital já não dá para não fazer. É verdade que, acho 40 

também que há um problema de falta também de formação nesse sentido entre aspas. 41 

Formação, ou tempo. Mais do que formação, tempo. No meu caso eu preciso é de 42 

tempo para poder trabalhar com certas ferramentas. Porque no fundo... Por vezes 43 

termino por apanhar materiais mas sem trabalhar muito depois eu materias próprios 44 

que podem ser feitos, não é, através dos meus próprios trabalhos ou coisas de 45 

actividades que já temos mais ou menos, mas que poderiam ser trasladadas para um 46 

formato digital e mais interactivo e que não consigo levar a termo finalmente porque 47 

não..., por falta de tempo basicamente. Porque tens que aprender a utilizar a 48 

ferramenta, tens que sentar a trasladar tudo. É verdade que uma vez que fazes depois 49 

fica aí para sempre, não é, mas... . Bom, para sempre entre aspas porque também os 50 

materiais nunca..... 51 
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Então e aquelas ferramentas que referiu, normalmente trabalha ah... em 52 

concreto, se puder dar exemplos, que áreas de competência em língua 53 

específicas? Trabalha mais a oralidade, trabalha mais a escrita, a interacção? E 54 

depois, considerando até o método ou os métodos de língua que utiliza. Como é 55 

que costuma fazer? Dê-me assim alguns exemplos se for possível? 56 

Hum… ok,  vamos ver se me lembro agora assim de coisas concretas. Está bem. 57 

Primeiro o que mais se treina afinal, o que eu mais treino com as coisas mais digitais 58 

acho que no fundo é a compreensão oral. Ah... também a expressão oral, é verdade. 59 

Tento que seja uma maneira de treinar, porque eu ah… faço gravações para os 60 

alunos, fizemos programas de rádio, quer dizer para os pôr mesmo em situação real 61 

de produção, não é? A expressão... ah... a compreensão escrita é transversal a tudo 62 

isto, porque sempre que estamos por exemplo: se eles estão a procurar informações, 63 

se eles estão a trabalhar numa plataforma, sempre vão ter que ler não é. Mas é 64 

verdade que é das, é das... competências que menos... das três a competência que eu 65 

menos… temos que trabalhar porque já... bom, tem já quase tem toda a gente não é 66 

muito difícil as pessoas cá na Galiza, partem de um... já da compreensão não é 67 

preciso eles trabalharem muito isso. E… ah… mais exemplos concretos… ok, eu 68 

tenho, por exemplo, aulas digitais, sim, que... onde eu por vezes utilizo simplesmente 69 

para repositório, de materiais em PDF que eu vou criando, com actividades, etc., que 70 

poderiam ser, o que antes referia, trasladados para formato digital propriamente, mas 71 

que por vezes por falta de tempo já nem se passam. Que seria a mesma coisa, porque 72 

alguns são de preencher lacunas, compreensão de um texto, quer dizer... de um vídeo 73 

ou de uma gravação oral e resposta de perguntas (correcta, verdadeiro ou falso), etc. 74 

Mas ah... mas que por falta de tempo ficam assim, sem ser colocadas com formato 75 

mais digital. Ah... há outras coisas que eu ainda também não consegui ainda nunca 76 

experimentar, por falta de tempo também, por não me ter sentado a organizar, que 77 

acho, sim, seriam um bocado mais de interacção propriamente e de ah... mas digital 78 

propriamente, porque outro é o que estamos a falar, é mais ou menos um formato que 79 

já existe mas trasladado a digital. Que esse seria por exemplo fazer ah... os alunos 80 

interagirem em algumas plataformas que há de contacto entre pessoas para 81 

aprendizagem de línguas, eu tenho já.... tenho guardadas algumas coisas, algumas 82 

referências para fazer, mas nunca tive tempo para pôr em prática também não. Ou 83 

fazer, por exemplo, vidas paralelas no second life ou uma coisa assim do género, que 84 
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também acho seria muito interessante seria uma interacção propriamente digital, numa 85 

ferramenta propriamente para utilizar. Ah.... depois que mais utilizo com eles…? 86 

Referiu... estou aqui a olhar para os dados, pôs os Podcasts, não é, que produz, 87 

Youtube, o PowerPoint online, ah... mais… o Google Drive, o Skype... 88 

Sim, sim. Vamos lá ver, o Skype eu tenho utilizado para os alunos fazerem ah… nós 89 

fizemos por vezes uma tarefa de ter que planificar uma viagem, que era a própria 90 

viagem que nós íamos fazer, e eu fazia os alunos contactarem com alguns museus ou 91 

alguma coisa através do Skype, nas aulas de laboratório de língua para serem eles os 92 

próprios que estavam a fazer as marcações, não é, das visitas através do Skype e de 93 

e-mail directamente também. O Drive eu utilizo, mas utilizo mais também... não utilizei 94 

ainda nunca para fazermos, por exemplo, um documento colaborativo, mas sim 95 

simplesmente como partilha também de materiais entre todos. Não foi ainda bem 96 

usado como a criação de um documento entre um grupo ou entre toda a turma, por 97 

exemplo. Isso ainda nunca fiz também com o Drive... ah… que mais... Os Podcasts, 98 

sim, eu fiz o que falámos, não é… eu ponho eles a fazerem pesquisas e fazer 99 

pequenas gravações de no máximo 10 minutos, e que são publicadas no ebox, no 100 

podcast, sobre informações neste caso até agora fizemos de músicas, de músicas… 101 

sim… de Lusofonia e de personagens históricos, ou recentes, ou o que for. Coisas que 102 

pudessem ter interesse, não é, para difundir. E não só foram colocados nos Podcasts 103 

como passaram numa rádio, numa rádio livre e comunitária que temos aqui também 104 

na, na localidade onde eu estou a dar aulas. E fomos lá fazer mais programas também 105 

de informação com o português. Agora temos um que é… é mais sistemático, é… 106 

cada quinze dias, nós fazemos sobre diferentes temas relativos à Lusofonia, Portugal 107 

a tudo. Quer dizer isto é de música, o que for. Até agora, sim, falámos da... da… da... 108 

bom, de várias coisas, assim da música angolana, outro dia fizemos um especial 25 de 109 

Abril, outro dia fizemos os dos Festivais de Verão, outro dia... já nem me lembro... 110 

fizemos um programa infantil um dia, porque havia um programa especial da rádio 111 

também essa local, e por aí fora. Depois, essa acho que é uma actividade em que eles 112 

participam mesmo e têm que, não é, é mesmo de produção já mais digital própria 113 

deles. Nas aulas digitais que eu uso, há uma coisa que sim, que fazemos mais 114 

colaborativamente, mas também ainda não funciona muito bem porque a plataforma 115 

não me deixa. Ou seja, eu sempre tento criar uns glossários, com vocabulário com os 116 
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alunos, para aquelas palavras que mais chamam a atenção e que mais aprendem por 117 

si sós. Não é aquelas que eu dou, não é aquele que trabalhamos nas aulas, não é 118 

aquele relacionado com a temática, coisas que aprendem, um livro de leitura que 119 

chama nas vistas quando vêm por aí, etc.. Aí temos um glossário que é interactivo em 120 

teoria, na teoria deveria ser mais mas não é. Quer dizer, sou eu que tenho que meter 121 

as palavras no fim, mas já pedi várias vezes para poderem eles modificarem e vamos 122 

ver se um dia destes isso muda, eu acho que sim que vai mudar mas pronto. Outro 123 

trabalho interactivo, assim digital, que tivéssemos feito, foram os... nestes agora, 124 

nestes últimos três anos que dei aulas não fiz, mas num curso o que tivemos a fazer é 125 

trabalhamos muito com o fórum na Internet onde púnhamos diferentes temas e as 126 

pessoas também iam respondendo, discutindo, colocando informações e tudo por aí 127 

fora. E também funcionou bastante bem. O Facebook também usei nas aulas este ano 128 

fizemos, usamos para primeiro para colocarmos entre todos informações daquilo que 129 

vamos achando, que achamos interessante ou pode servir para as aulas, ou para o 130 

conhecimento da língua, da cultura, etc.. Assim como para fazerem micro relatos, 131 

cada... cada dois meses ou coisa assim do género, mandávamos fazer uma micro 132 

redacção de um tema assim que apanhamos pela Internet, ou o que for. E faziam no 133 

próprio Facebook, eles escreviam e corrigíamos também no Facebook com duas 134 

turmas juntas do nível B1. Eram. E que mais... sei lá... assim interacção digital.... 135 

Se não se lembrar de mais também não há problema. Acha que... Já tem algum 136 

tempo, não é, de.... já tem alguma experiência, alguma bagagem. Acha que 137 

desde que começou a dar aulas, embora este boom tecnológico também não é 138 

assim...isto é, tem mais ou menos... pouco menos de uma década de boom nas 139 

aulas, não é? Acha que a sua abordagem, ou a sua estratégia de ensino se 140 

alterou de alguma forma? 141 

Eu acho que nem muito, nem muito assim. Mas um bocado, sim que se alterou, mas 142 

também não foi só pelo boom informático, é porque também, com a passagem do 143 

tempo também vais tomando consciência do que é aprendizagem da língua, 144 

realmente, nas pessoas. E então vais sendo também mais consciente, e acho que no 145 

início eu fazia também mais as aulas tipo, o de sempre, não é? Eu falava muito, muito, 146 

muito, dava muita gramática, dava muito material, não sei quê, e agora não. Agora 147 

tento que as pessoas sejam mais elas as activas, que elas tenham que trabalhar, etc.. 148 
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Mas nem sempre funciona tão bem porque as pessoas às vezes são muito 149 

perguiçosas, não é, mas... Eu acho que foi mais um bocado o tomar... ir tomando  150 

consciência do que é realmente a aprendizagem de uma língua e não tanto a questão 151 

digital. A digital facilita, porque põe as pessoas a colocar coisas que vão ser públicas, 152 

eu acho que também referi no questionário não é, não sei! Mas é..., mas não... mas 153 

mais nada quer dizer, não sei. E depois também no meu caso tive problemas com 154 

algumas pessoas. Problemas entre aspas. Problemas não mas que tens que ter 155 

paciência porque eu tive alunos até 83 anos. Ele não tinha nem e-mail, não é. E 156 

tínhamos que fazer com eles um e-mail para podermos interagir, quer dizer… e por 157 

vezes também dependendo da turma, dependo do grupo não dá tempo para 158 

pararmos, por vezes com algumas pessoas tento, ou ajudar para poderem seguir. Eu 159 

tento sempre não é, e quando fazemos gravações por todo o lado e vamos aí. Mas há 160 

coisas que eles também perdem mais. Por exemplo, alguns alunos sim, dos mais 161 

idosos perdem mais coisas deste género. Quer dizer, não têm o acesso tão directo, 162 

como outras pessoas mais novas, para os materiais que eu ponho a mais por 163 

exemplo, que também não acho que seja nada  além de... simplesmente dá pé, 164 

aquelas pessoas que realmente têm motivação e têm interesse eles conseguem... 165 

pronto, pões a seu dispôr ferramentas e informações que poderiam não encontrar 166 

assim tão rápido. Mas de resto acho que é como acontece sempre, há alunos que nem 167 

vão olhar para os materiais extra. Estou a falar assim daqueles mais extra que pões 168 

para as pessoas verem etc.. E não sei que mais....  169 

Por exemplo... Já fiz algumas formações, umas quantas formações contínuas. 170 

Dessas formações contínuas que fez, presumo que estejam todas relacionadas 171 

com a área, acha que conseguiu de alguma forma dar resposta às suas 172 

necessidades? O que é que acha dessas formações que fez, ou de outras que 173 

tenha conhecimento?  174 

Ok. Ah… sim, fiz algumas que me ajudaram. Quer dizer fiz algumas muito técnicas e 175 

específicas por assim dizer para a criação de exames e a realização de exames na 176 

escola em que eu trabalho. No tipo de escola que nós trabalhamos, que tem uma 177 

certificação final, que faz... é obrigatória e unificada para toda a Galiza. E então, nesse 178 

sentido, aí sim, serviu muito. E para, por exemplo, o uso de determinadas ferramentas 179 

digitais como foi ah… Audaciti ou Audacety, não sei como é que tu ah.... ya, Audacity! 180 
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Porque nós precisávamos mesmo ter ah... fazer produção, técnico de som, é que é 181 

assim e criar... para criar os exames orais, de compreensão oral, etc.. Então essas 182 

assim que eu recebi mais especificamente ligadas a onde eu dou as aulas agora e 183 

onde eu estava agora, por aí fora, sim, serviram muito. Depois, fiz muitas outras 184 

formações que não têm nada a ver... não, nem sempre tiveram a ver com as aulas 185 

propriamente nem com o desenvolvimento de umas aulas, mas que também me 186 

ajudaram a uma abertura...porque algumas têm muito o carácter cultural, outras assim 187 

que também  ajudaram a diversificar, também, os temas a tratar na sala de aula, ou a 188 

focagem a dar a um determinado tema na sala de aulas. E depois, ah... na mesma eu 189 

continuo, acho que ainda depois de quase dez anos a dar aulas não é, mais contínuo 190 

ou menos contínuo, eu continuo com uma certa falha, de… de… de criação… de 191 

criação de materiais realmente significativos. Ah… quer dizer, eu acho que consigo 192 

fazer algum material interessante, que depois consigo colocar na sala de aulas, mas 193 

não consigo fazê-lo assim tão fechado e claro para poder ser utilizado por qualquer 194 

pessoa, em qualquer lugar. Quer dizer, eu entendo o que quero transmitir, e o que 195 

quero fazer e eu sei, e eu coloco, e eu vou. E eu consigo transmiti-lo em aulas mais ou 196 

menos, acho. Mas não consigo fechá-lo e colocá-lo bem e assim para ser usado por 197 

toda a gente e significativo dentro do mundo e tudo isso. Também é verdade que a 198 

situação na Galiza é um bocado especial. Não serve qualquer outro material, não 199 

serve qualquer material assim... exacto… e então é um bocado assim mais… mas 200 

bom... 201 

Então acha que, por exemplo… Por aquilo que eu percebo, sente então a 202 

necessidade de preparação para criar materiais e para utilizar recursos 203 

pedagógicos, nomeadamente ah… ou melhor, reformulando. Acha que seria 204 

bom pensar-se em integrar as TIC, concretamente os recursos pedagógicos 205 

digitais, nas futuras formações iniciais e formações contínuas?  206 

Claro. Claro, sem dúvida. Quer dizer, eu agora na nossa escola, por exemplo, temos 207 

um quadro digital em cada uma das salas de aula. Porque também, afinal, por petição, 208 

tivemos formações específicas para isso, mas mesmo assim é… é… tu chegas lá 209 

ninguém esteve... Quando eu fiz, não sei como é que está agora, como é que estão as 210 

pessoas que estão a estudar agora, se têm essa formação ou não. Mas é claro, tem 211 

que estar já integrado na faculdade, nos mestrados, em tudo. Se não, não dá... 212 
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porque... Isto leva muito tempo, não é, as pessoas a habituar já a utilizar, e a utilizar 213 

com, assim sem problema, com habilidade, e com rapidez, com... tens um movimento 214 

rápido, então acho que sim, tem que ser logo de início já ligadas a isso e para que é 215 

que serve. Muitas vezes, por exemplo, quadros e tal é mesmo que acontece com 216 

outras. É utilizado apenas como projector para utilizar PDFs de não sei o quê. Ele tem 217 

muitas possibilidades, mas eu não tenho tempo para fazer materiais tão incríveis como 218 

o que se pode fazer lá. E em português não há assim tanto. Eu estou vendo livros de 219 

texto de inglês, de alemão que sim, eles têm uma interacção já com tudo ali… que 220 

também... pronto, afinal também algumas passam mais do que simplesmente que para 221 

respostas aparece um quadrinho que tu clicas e aparece a resposta lá, não é. Mas há 222 

outras coisas que sim, que tem mais deliberação especificamente para o recurso 223 

digital que estão a utilizar. Mas para português e para assim, não tantas coisas disso, 224 

não há tantos recursos. Nem os livros de texto estão preparados, nem nada disso, 225 

nem nada que se pareça. 226 

Então o seu principal problema é tempo. A questão da utilização de ferramentas 227 

digitais  prende-se mais pelo tempo, e não tanto pela dificuldade de as utilizar? 228 

Quer dizer, porque com tempo... eu gosto da coisa de andar aqui no computador, e 229 

não sei quê. Mesmo que cada dia fique mais farta de estar sempre em frente ao ecrã, 230 

não é. Mas eu gosto. Sim, acho que é mais uma questão de tempo, de poder sentar, 231 

de poder passar quatro dias só a olhar para um programa a ver como é que funciona, 232 

o que é que eu posso fazer com ele, etc., e depois pôr em prática. 233 
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Trabalha há muitos anos na área do PLNM (PLE/PLS/PLH)? 1 

Concorri ao programa Grundtvig, o programa Aprendizagem ao Longo da Vida, e 2 

contactei a Universidade de Frankfurt e acabei por ganhar uma bolsa para três meses, 3 

mas depois a universidade pagou mais três, para fazer um curso livre a ajudei em 4 

projetos linguísticos, porque é mais a minha área, a linguística, não a literatura, não 5 

didáctica, mas propriamente a linguística. Depois abriu uma vaga para dois anos, 6 

interna, na Universidade de Frankfurt. Concorri e fiquei. Depois a minha colega de 7 

Marburgo, que é onde eu estou agora, ela dava aulas em simultâneo em Marburg e 8 

em Mannheim, tinha alguma idade, não tinha muita saúde para andar num corre-corre 9 

e perguntou-me “queres ficar com a minha posição em Marburgo”, pelo Camões?” e 10 

eu aceitei. Acabei por ficar em Marburg. Frankfurt já acabou mas estou a fazer o meu 11 

Doutoramento em Frankfurt, com a mesma pessoa que me aceitou no programa 12 

Grundtvig.  13 

Relativamente à oferta formativa, qual é a sua opinião em relação às formações 14 

iniciais ou contínuas dirigidas aos professores de PLNM? 15 

Bom, eu fiz a Licenciatura em Português-Francês, Línguas e Literaturas Modernas, 16 

mas ainda na forma antiga. Eu não fiz nenhuma formação de Português Língua 17 

Estrangeira. Por isso, eu tenho consciência que há muitas questões, muitas coisas 18 

que são faladas nesses Mestrados de PLE, Didáctica do PLE, que eu não sei… não 19 

sei. O que eu sei é pela minha experiência aqui. Portanto, foi por um acaso que eu 20 

comecei a dar aulas de PLE em Portugal, por um acaso mesmo. Não sabia de aulas 21 

de… bom, de português, mas de PLE não. Portanto, o que eu sei foi assim com a 22 

minha experiência. Não me julgue por favor, mas estes nomes novos dos cursos… 23 

Não sei os nomes em português, só os sei em alemão, porque eu estudei ainda na 24 

licenciatura antiga. Não sei como é que se chama a Licenciatura (1.º ciclo), não 25 
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percebo nada disso. Aqui, na Alemanha, por exemplo, a minha realidade é a seguinte: 26 

em todos os sítios em que eu dou aulas de Português Língua Não Materna, só para 27 

alemães, não é abordado mais nenhum aspecto a não ser a língua. Ponto. Não me é 28 

proibido, mas não é humanamente possível. A carga horária é muito, muito, muito, 29 

pequena e, por exemplo, tenho que dar um nível inteiro com noventa minutos por 30 

semana. Se calha a ser feriado duas vezes naquele semestre eu tenho meia dúzia de 31 

horas para dar um nível. Eu tento fazer a minha parte, tento dar um bocado de 32 

Literatura, um bocado de Cultura, um bocado de PALOPs, mas não consigo. É tudo 33 

muito direccionado para a parte da Língua só. Na minha realidade… Hamburgo é 34 

diferente, por exemplo. Há muitos portugueses e há um outro interesse. Em Berlim há 35 

um outro interesse por causa dos brasileiros. Mesmo em Mainz, por exemplo, há um 36 

departamento de Tradução, mas não tem a mesma procura, vá, por parte dos 37 

estudantes.  38 

Nas suas aulas quais é que são as principais dificuldades sentidas? 39 

Falta de tempo. Essa é uma grande dificuldade. Outra dificuldade, mas isso depende 40 

às vezes da Universidade e da forma como os cursos estão estruturados, e as 41 

cadeiras e os cursos em si, que é… Não há muitas vezes uma selecção dos alunos, 42 

ou seja, qualquer aluno pode entrar em qualquer nível e muitas vezes eu não posso… 43 

Às vezes há universidades… Frankfurt, por exemplo, entra quem quiser, é mesmo 44 

como uma fábrica. Aluno é dinheiro, por isso, quanto mais alunos, melhor. Se têm 45 

boas notas, se eu consigo ou não consigo dar aula, é o meu problema. O que 46 

interessa é que haja muitos alunos e que eu possa mostrar que há muitos alunos de 47 

português. Em Marburg já é diferente. Em Marburg há um teste que o aluno tem que 48 

fazer, que é um teste diagnóstico, mas há sempre aquela pressão de… ok, há 49 

interesse… o português não é o francês ou o espanhol. Há interesse no Instituto que 50 

haja muitos alunos nas aulas de português, portanto acabam por aceitar se tiver mais 51 

ou menos o nível.  52 

É heterogeneidade, portanto. 53 

É, é. Os grupos são muito heterogéneos.  54 

Há um desfasamento muito grande de proficiência, então. 55 
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Há! E até lhe digo mais. Em Marburg não tanto, mas em Frankfurt há uma minoria de 56 

alunos alemães nas aulas. Eles são quase todos alemães, mas têm o alemão como 57 

língua materna. Ou há polacos, ou checos, ou há russos, ou há espanhóis, ou há 58 

italianos, ou há colombianos. Enfim, às vezes, há muitas nacionalidades. Eu não estou 59 

a dizer que é uma coisa má, atenção! Até é bom. Eu gosto. Até é melhor. O facto de 60 

haver muita gente com muitas línguas materna torna o trabalho um bocadinho mais 61 

difícil, mas ao mesmo tempo a Universidade está feita em alemão e para os alemães, 62 

e o facto de qualquer pessoa poder entrar em qualquer lado, em qualquer cadeira, 63 

torna o meu trabalho um bocadinho mais difícil. Mas não é nada que não se faça. 64 

Como é consegue contornar essa dificuldade? 65 

Hum… como é que eu consigo contornar… Tento ver isso de uma forma positiva, 66 

tento usar o conhecimento linguístico de cada um, primeiro porque eu não falo alemão 67 

nas aulas. À partida já estão todos, mais ou menos, no mesmo nível. Tanto percebe 68 

um alemão como um polaco, à partida! Mas, tento ver isso como uma mais-valia, tento 69 

incentivar aqueles que percebem melhor, quem é, por exemplo, hispano-falante, ou 70 

quem já fale outras línguas românicas para que se ajudem um bocado uns aos outros. 71 

No fundo, é um problema mas eu tento fazer como que não seja um problema. Tento 72 

não ver isso como um problema.  73 

E tem mais ou menos quantos alunos por turma, mais ou menos? 74 

Ah, isso é outro problema. É verdade! Nem me estava a lembrar disso. Em Frankfurt 75 

são em média, nos primeiros níveis, trinta. É muita gente para aprender uma língua. 76 

Mas depois vão, gradualmente, diminuindo. Ou porque já não precisam dos ECTS, 77 

dos créditos, ou porque vão de ERASMUS, ou por não sei quê. Mas no nível C1, não, 78 

nível B2, porque C1 não existe. O Português só vai até ao B2. No nível B2 já cheguei 79 

a ter 20, que é um bom número. Em Marburg tenho, em média, oitenta inscrições no 80 

primeiro semestre, para Português. Eu não posso ter oitenta alunos, portanto tenho 81 

que excluir cinquenta. Fico com trinta e depois vêm uns a chorar e eu como sou 82 

boazinha tenho pena e acabo por ficar com trinta e dois, trinta e quatro, mas obrigo-os 83 

a não desistirem. Se desistirem… porque há cinquenta que tive que excluir e que 84 

precisavam dos créditos, portanto quem teve a possibilidade de entrar tem que 85 

aproveitar. Na Universidade tentaram abrir um segundo grupo de aula, para eu poder 86 

ter duas vezes trinta, mas se eu trabalhasse mais horas tinham que me dar um 87 
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contrato. Eu não tenho um contrato fixo. Tenho um contrato externo, ou seja, ganho 88 

uma vez por semestre.  89 

No seu questionário referiu que utilizava algumas ferramentas digitais nas aulas. 90 

Considerando as competências e o método por si adoptado, que tipo de 91 

actividades é que costuma desenvolver? E antes dessa questão, por que razão é 92 

que acaba por recorrer a tais ferramentas? 93 

Ok. Então, basicamente é o seguinte. Eu não uso nenhum método, eu não uso 94 

nenhum manual, não uso livro nas aulas de Português, na Universidade. Eu não uso 95 

nenhum manual porque não há nenhum manual que eu adore. Então, como é que eu 96 

faço, como é que eu organizo as minhas aulas? Eu faço o meu caderno de exercícios. 97 

Não uso os mesmos. Aproveito exercícios. Retiro tudo, ou quase tudo, da minha 98 

cabeça. Alguns exercícios áudio retiro de livros, de CDs. Ouço muita música. O tipo de 99 

ferramentas que eu uso é o meu caderno de fichas que tem setenta páginas, mais ou 100 

menos. Cada aluno imprime ou trabalha no computador, como bem entender. Depois, 101 

se for preciso mais alguma coisa, eu dou mais tarefas extra. No início das aulas 102 

recomendo sempre, mas como forma de trabalho autónomo, o site do Camões, o site 103 

da “Doitcheverder”, que tem uma parte de português, em que eles podem ouvir textos, 104 

ler, ouvir podcasts em todas as variedades do português. Recomendo livros e 105 

recomendo as plataformas, mas, como lhe disse, eu tenho tão pouco tempo que… Eu 106 

gostava, se eu tivesse tempo, eu gostava de usar essas ferramentas nas aulas, 107 

gostava de poder fazer isso. Explorar com eles, mas eu não posso. Eu tomo isso como 108 

ferramenta autónoma, de trabalho autónomo. Agora, músicas dou muitas. Não me 109 

limito, apesar de eu ser portuguesa, de Portugal, e de saber que há muitos colegas 110 

brasileiros, e como eles que não conhecem a nossa variante, oferecem cursos de 111 

brasileiro e não sabem explicar as diferenças e tudo. Eu não me limito ao Português 112 

de Portugal e do Brasil. Eu mostro músicas de todos os cantos do mundo, eu mostro 113 

lendas de todos os cantos do mundo onde se fala português e tento abrir-lhes um 114 

bocado esse horizonte. Mostro textos, digo onde é que eles podem encontrar os textos 115 

na Internet, e mostro músicas e peço para eles me trazerem uma música nova em 116 

português.  117 

Apesar do factor tempo, sente que há algumas ferramentas que não usa porque 118 

não sabe como? 119 
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Há, há! Quando diz ferramentas, conta coisas do género Moodle e essas coisas? Uso, 120 

mas são ferramentas da Universidade onde eu posso meter material e exercícios. 121 

Bom, mas eu gostava de saber, eu gostava de saber… Até tenho colegas mais velhas 122 

que eu que usam mais essas coisas. Mas elas têm contratos nas universidades, estão 123 

a tempo inteiro, trabalham num sítio, têm tempo para fazer essas coisas. Eu recebo 124 

por hora, trabalho em Marburg que fica a duas horas e meia daqui, trabalho em 125 

Frankfurt no meu Doutoramento, trabalho aqui em Wiesbaden de vez em quando… 126 

Tenho tanta coisa, tanta coisa que eu… Não é uma desculpa! Eu gostava de ter tempo 127 

e quando tenho um bocadinho de tempo exploro uma coisinha e vou mostrando. 128 

Tenho consciência que há muita coisa interessante e que eu não conheço.  129 

Acha que era pertinente haver formação concreta na didáctica… 130 

Acho! 131 

… considerando toda a panóplia de recursos que existe no universo digital, e 132 

pensar em estratégias de ensino-aprendizagem de PLNM, valendo-nos destes 133 

mecanismos? 134 

Muito! Acho! E como lhe disse, eu não sei como funciona porque eu não fiz essas 135 

licenciaturas, de Português Língua Estrangeira. Eu não as fiz, não sei exactamente 136 

que tipo de currículo é que lá está, mas conheço quem tenha feito e não me parece 137 

que essa coisa… que tenha o mínimo de interesse. Desculpe, não é interesse que eu 138 

quero dizer. Falam de tantas outras coisas que depois não têm interesse nenhum que 139 

é: como é que é dado um texto e quantas perguntas… são tudo coisas importantes, 140 

não é? Mas depois cada grupo é um grupo e isso é tão importante hoje em dia. 141 

Porque eu vejo… Aqui na Alemanha não há quadros brancos com caneta. É giz, é 142 

tudo a giz. E eu sou um bocado ambientalista e ecologista e não vejo problema 143 

nenhum no giz. Só me arrepia ter as mãos com giz. Fico toda arrepiada, detesto! Mas 144 

tenho consciência que é a melhor opção porque só o plástico que se gasta nas 145 

canetinhas é ridículo. Por isso, há quadros de giz, não há cá quadros interactivos. Por 146 

acaso, há um sítio onde eu trabalho que tem um quadro interactivo mas ainda usam 147 

muito… ainda há daqueles retroprojectores. Ainda há quem use disso. Uma coisa que 148 

não se imagina, mesmo nas universidades. Agora, na minha geração, acho que não. 149 

Mas as coisas estão a evoluir para deixar de se utilizar isso, não é? Eu gostava… se 150 
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houvesse formações nesse sentido, mesmo que fosse em alemão, aqui, como ensinar, 151 

não no Português, mas ensinar a língua estrangeira, métodos, eu fazia.  152 

Se tivesse essa formação, crê que as suas estratégias de ensino poderiam 153 

mudar? 154 

Com alguns grupos eu acho que sim. Eu tenho consciência… Eu digo que tenho falta 155 

de tempo e é verdade, eu tenho falta de tempo para procurar isso porque muitas 156 

dessas ferramentas são exactamente para combater a falta de tempo. Não é? São 157 

estratégias para poupar tempo numas coisas e ganhar noutras. Eu recomendo muitas 158 

vezes como trabalho autónomo porque não tenho tempo. Eu até tenho vergonha. 159 

Tenho colegas mais velhas que sabem mexer em coisas que eu não sei. Conhecem 160 

tudo e mais alguma coisa, e eu não!  161 

Usar as ferramentas é para contornar a falta de tempo, então.  162 

Eu tenho consciência que haverá. E porque é que eu as recomendo com trabalho 163 

autónomo? Porque sei que não tenho tempo, por isso… Se virmos dessa maneira, é 164 

para poupar tempo. E mesmo em aula, contexto de aula, haverá… eu tenho salas de 165 

computadores, eu tenho… eu teria a possibilidade, mas não tenho tempo.  166 

Os computadores da escola são lentos, ou não? 167 

Não, isso não. Há salas que têm computador para cada aluno, mas essa sala é 168 

preciso reservar. Eu acho que os professores nem gostam, nem precisam dos 169 

computadores. Seria possível, se eu quisesse, em Marburg, em Frankfurt ainda é mais 170 

arcaico. A universidade é lindíssima, tem um edifício histórico lindíssimo, tem todas as 171 

condições e mais algumas, mas tem quadros de giz e nem computadores tem.   172 
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Qual é o seu parecer em relação às formações existentes? 1 

Quanto à formação inicial neste preciso momento já não estou muito a par, até porque 2 

já tirei o meu curso há muito tempo. Mas tendo em conta aquilo que conheço, presumo 3 

que haja uma lacuna muito grande no que respeita à preparação dos futuros docentes 4 

para português língua não materna. 5 

Quais as principais dificuldades que sentiu, ou sente, relativamente ao ensino-6 

aprendizagem do PLNM? 7 

A formação contínua tem sido uma das dificuldades apesar de que têm vindo a ser 8 

mais colmatadas essa lacuna. No entanto, enquanto professor de português no 9 

estrangeiro, sinto que há uma falta de… de digamos de discussão, e quando falo de 10 

discussão é discussão com espaço pedagógico, na medida em que estamos um 11 

bocado isolados do resto do mundo e temos alguma necessidade de, por vezes, trocar 12 

impressões, com vista a maximização do ensino-aprendizagem.  13 

Que sugestões é que apontaria para contornar essas dificuldades? 14 

Acho que… a possibilidade de se fazer mais formação contínua, mas que essa 15 

formação contínua não seja online mas sim em grupo de forma a que sejam trocadas 16 

impressões e experiências porque é assim que as pessoas, de vez em quando, 17 

descobrem algumas coisas que poderão ser benéficas para a questão profissional.  18 

Por que razão utiliza as ferramentas digitais nas suas aulas? 19 

Utilizo-as por vários motivos. Facilita-me o papel de dar a aula, por vezes também 20 

acaba por ser mais para dar novas ferramentas aos alunos. Tendo em conta que o 21 

nosso – quando eu falo “nosso” falo no contexto aquilo na Suíça – temos sempre 22 

turmas muito heterogéneas, desde níveis de A1 misturadas até às vezes com níveis 23 
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B2. Daí que tenhamos que procurar novos métodos, novos utensílios para conseguir 24 

levar a bom termo toda uma turma que está ali com experiências e capacidades de 25 

usar a língua muito diferenciadas.  26 

Em relação ao material que há, utiliza as TIC também para contornar esta 27 

questão? 28 

No que concerne à criação de material, por exemplo, utilizo as TIC quando posso e 29 

quando disponibilidade na sala de aula. Nem sempre tenho todos os materiais 30 

necessários para poder fazer isso, ou seja, não tenho Internet em todas as salas e, por 31 

vezes, não tenho sequer computador.  32 

Aquilo que costuma desenvolver, acha que contribui para trabalhar melhor as 33 

competências em língua, considerando até o método ou os métodos que utiliza 34 

que utiliza? 35 

Facilita sem dúvida alguma. Isso é inquestionável. 36 

Relativamente ao manuseamento e aplicabilidade das TIC no ensino-37 

aprendizagem do PLNM, sentiu algumas dificuldades? 38 

Eh… não muito. Eu tento ser autodidacta. Dificuldades em termos de pôr em prática, 39 

não. É como digo, quando tenho dificuldade é essencialmente com os materiais 40 

existentes e não tanto com o software em si.  41 

O que pensa da integração das TIC, em concreto de uma preparação, para 42 

professores, para a criação de recursos pedagógicos digitais, nos cursos de 43 

formação inicial/contínua, de PLNM? 44 

Acho que peca desde já pelo atraso. É pena isso não ter sido já feito, na minha 45 

perspectiva. Ainda que haja algum material didáctico para esse aspecto, quando nos 46 

referimos à língua, ao português no estrangeiro, nomeadamente à Língua de Herança, 47 

que é o caso que se pode aplicar mais aqui na Suíça, não há assim grande coisa. O 48 

que há são de algumas editoras e que são de certa forma adaptados para uma 49 

realidade diferente. Ou seja, não são adaptados à nossa realidade. No caso da Suíça, 50 

é de grosso modo a Língua de Herança. E são materiais que estão adaptados para 51 

uma realidade completamente diferente, ou seja, para pessoas que são imigrantes em 52 
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Portugal, normalmente numa faixa etária já de adultos e que a gente não consegue 53 

depois adaptar, nem cativar os alunos, que são adolescentes ou crianças. Acho que a 54 

parte da didáctica do PLNM é muito descurada.  55 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 72: “Pedro” 

 
• Sexo: M 

• Idade: 30-39 

• Habilitações académicas: Licenciatura  

• Formação Inicial (Licenciatura): Ensino Básico, Português e Francês 

• Anos de lecionação: 1-3 anos 

• Onde lecciona/ou, desde o início do exercício profissional: Fora de Portugal (Estrangeiro) 

• Onde lecciona/ou, no estrangeiro: Espanha, Suíça 

• Idades dos aprendentes com quem trabalhou/a: < de 18 anos; entre os 18 e os 25 anos 

• Entrevista via: Skype 
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Quais as principais dificuldades que sente no âmbito do ensino-aprendizagem 1 

PLNM? 2 

A principal dificuldade é sempre a mesma, conseguir motivar os alunos. Eles não 3 

estão motivados. É isso que eu sinto.  4 

Como é que contorna essas dificuldades? 5 

Simples e complexo. Tentar adaptar o sistema àquilo que somos agora. Os materiais, 6 

mesmo os manuais, já estão fora do tempo. O principal problema aqui é tentar fazer 7 

entender que a escola, ou melhor, o problema é nosso não é deles… a escola não 8 

pode durar para a vida. Isso é o mais importante. E eles não sentem que a escola os 9 

ajude. Vêem uma coisa, por exemplo, lá fora e dentro da escola a realidade é outra. Lá 10 

fora é Internet, é jogos, é tudo novo. Depois na escola é proibição daquilo que eles 11 

gostam. Há uma grande divisão e isso desmotiva-os muito.  12 

Por que razão recorre às ferramentas nas suas aulas, ou fora delas? 13 

Bem, por duas razões. Uma delas é tentar encontrar na Internet exercícios que sejam 14 

mais práticos e mais apelativos. O que eu faço muito em cada aula é trabalhar ideias 15 

que têm muito a ver com o português, para praticar a oralidade, mas tem que ver com 16 

o objecto competência. Eu gosto dessa parte. Vemos pequenos vídeos, depois 17 

discutimos… enfim, coisas assim. Algumas ferramentas conseguem motivá-los um 18 

pouco mais. 19 

Para trabalhar as competências de língua, e considerando o método, ou 20 

métodos, de língua adoptado, que outras actividades é que desenvolve? 21 

Desde exercícios gramaticais… Depois, dentro da oralidade trabalhar a parte 22 

didáctica, de semântica, mas só fora da aula, senão eles desmotivam-se logo! Às 23 
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vezes alguns exames, mas mais a nível informático porque depois tenho as respostas 24 

no computador. 25 

A estratégia de ensino alterou-se? 26 

Alterou-se pouco porque o sistema não permite grandes alterações. Hoje no ensino 27 

público, não há professores excepcionais. O sistema público em geral (Português, 28 

Espanhol, Suíço, etc.) está muito desfasado da realidade, estão muito antiquados. 29 

Eles são bons para o pessoal mais velho. A Suíça, enquanto país rico que é, está em 30 

16º  lugar nível do Ranking mundial, o que é péssimo! Eles não investem muito na 31 

educação. 32 

Qual é a sua opinião relativamente aos cursos de PLNM? 33 

Sim, tenho uma opinião. Eu acho que os cursos são dispensáveis, isto é, a experiência 34 

dá-nos aquilo que nós precisamos. Os cursos são muito virados para uma parte muito 35 

formal. Depois, na prática, nunca se aplicam. Eu nunca consegui aplicar nada daquilo 36 

que fiz nas formações porque depois a realidade é outra.  37 

O que é pensa sobre a possibilidade de no futuro se vir a criar uma disciplina 38 

direccionada para a criação, o manuseamento das tecnologias digitais nos 39 

cursos de formação inicial e/ou contínua? 40 

Faz sentido porque as tecnologias têm de estar presentes em tudo. Isto é… dar só 41 

tecnologia para uma coisa é um erro. A tecnologia tem de estar em tudo, inclusive 42 

nestes cursos.  Ainda em relação aos materiais, alguns manuais são muito bons, como 43 

é o caso da Porto Editora, mas alguns são muito maus. Aqueles que temos na Suíça… 44 

eu nunca vi uns manuais tão maus como estes. São mesmo muito maus! Eu até penso 45 

que nem sequer é preciso haver uma grande variedade de materiais. Pode haver 46 

muitos materiais mas depois se o professor não tiver muito jeito para pegar neles 47 

também acabam por não conseguir ensinar, não consegue usá-los bem. Portanto, eu 48 

penso que nem sequer é uma questão de variedade de manuais. O principal problema 49 

está todo na formação de professores. Nós hoje conseguimos ter professores de 50 

Língua, no caso também de Português Língua Não Materna, que ensinam uma língua 51 

estrangeira e que não falam essa língua que ensinam. No caso do português, nós 52 

conseguimos ter professores que nunca leram um romance, nunca leram uma 53 

gramática. Isto já é possível acontecer. Portanto, o problema está mais nas pessoas, 54 

na formação dos professores, do que nos manuais.  55 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 77: “Clarisse” 

 
• Sexo: F 

• Idade: 30-39 

• Habilitações académicas: Mestrado 

• Formação Inicial (Licenciatura): Línguas e Literaturas Modernas 

• Anos de lecionação: 6-10 anos  

• Onde lecciona/ou, desde o início do exercício profissional: Portugal continental e Estrangeiro 

• Onde lecciona/ou, no estrangeiro: França 

• Idades dos aprendentes com quem trabalhou/a: < de 18 anos; entre os 18 e os 25 anos 

• Entrevista via: Skype 
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Há quanto tempo está a dar aulas? 1 

No total estou a dar aulas… no total… então, este é o meu oitavo ano cá, antes já 2 

tinha dado um ano… portanto, há nove anos. 3 

E neste tempo todo, quais é que são, ou foram, as principais dificuldades que 4 

sentiu ao nível do ensino-aprendizagem do PLNM. No seu caso dá PLE, não é? 5 

Português Língua Estrangeira, sim. Ah… de facto a questão dos materiais é 6 

importante porque, ao fim ao cabo, as solicitações para dar aulas não são todas as 7 

mesmas, não é? Depende de cada público, de cada ano, de cada universidade, de 8 

cada estrutura ah… têm pedidos diferentes. E, de facto, mesmo dentro da mesma 9 

universidade, dentro do mesmo ano… por exemplo, pediam para dar aulas de 10 

expressão oral, por exemplo, dar assim algumas horas por semana, ou dar uma aula 11 

só de gramática, enfim… Portanto, havia uma panóplia, vá, de pedidos para as quais 12 

às vezes é um bocadinho difícil de responder. Ah… porquê? Porque faltavam 13 

materiais. E acho que é um bocadinho mais a nível de material que a coisa falhava. 14 

Existem alguns materiais no mercado, e há alguns que são bons, mas que não 15 

contemplam todas as situações, ao fim ao cabo. Sim, questões de materiais, também 16 

questão de programa... nós tivemos alguma dificuldade aqui na universidade em fazer 17 

programas, em tentar seguir um programa… porque há o Quadro Europeu e nós 18 

seguimos todos o Quadro Europeu, só que existe uma aplicação do Quadro Europeu 19 

para a Língua Portuguesa, mas é um documento interno, do Camões, que não está 20 

muito acessível a toda a gente, e nós aqui no departamento tivemos dificuldade a esse 21 

nível. Portanto, a saber exactamente o que é suposto ensinar ao primeiro ano, no 22 

primeiro semestre, e depois tentar atribuir esses ensinamentos a cada professor, a 23 

cada disciplina. Pronto, acho que foi um bocadinho isso. A nível de competências acho 24 

que tive uma formação que me levou… que ajudou um bocadinho, embora eu… Eu 25 

tirei uma Licenciatura em Português-Francês, e o que eu fiz foi Português Língua 26 
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Materna, ao fim ao cabo, com as pedagógicas, as pedagógicas eu fiz a língua 27 

materna. Depois tive foi o francês em foi língua estrangeira. E o que eu fiz foi 28 

aproveitar tudo o que aprendi em francês língua estrangeira e apliquei para o 29 

português. Ah... pronto, e tentei utilizar isso, também com a experiência consegui ir 30 

dando a volta. Ao fim ao cabo, quando me perguntou como é que eu consegui 31 

ultrapassar as dificuldades… portanto, ou era eu própria que fazia os meus próprios 32 

materiais, aliás aconteceu inúmeras vezes e ainda hoje acontece, sim, muitas vezes… 33 

ah… ou então também partilhávamos materiais com colegas, mas a maior parte das 34 

vezes sim, sou eu que faço os meus próprios materiais.  35 

Costuma utilizar ferramentas disponíveis na Internet para criara materiais, ou 36 

não? 37 

Eu costumo… algumas, mas também, confesso, não é assim uma coisa que eu faço 38 

muitas vezes. Queria fazer muito mais, mas não faço. Primeiro porque é sempre difícil 39 

em termos logísticos, que é: levar um computador, um projector e colunas para a sala 40 

de aula. Porque, pronto, eu não sei como é que é nas outras universidades mas na 41 

minha as salas basicamente não estão equipadas. Sou eu que tenho de ir requisitar, 42 

tenho de ver se está disponível, tenho que estar a levar, e muitas vezes implica subir e 43 

descer andares ah… pronto, isso às vezes é uma parte um bocadinho chata eh… e 44 

portanto se calhar não faço mais por causa disso. Por exemplo, neste momento eu 45 

estou a dar uma aula e que para mim já vi que é completamente impossível levar o 46 

que quer que seja de material. Porquê? Porque tenho de andar basicamente 15 47 

minutos a pé, e subir até ao 5.º andar. E, pronto. Estar a levar as minhas coisas, mais 48 

computador eh… enfim… Eu sei, já fiz isso muitas vezes e este semestre disse 49 

mesmo “não, não dá!”. Mas, a maior parte das vezes, quando as condições são 50 

normais, faço, faço isso. O que eu faço, também devo dizer, são coisas muito básicas. 51 

São músicas, que eu vou à procura ou que conheço. Ou seja, vou buscar materiais 52 

autênticos e parto-os… como são assim programas muito específicos… Quando são 53 

assim actividades lúdicas, em que seja o próprio aluno a fazer, eu digo-lhes na aula, 54 

ou mando-lhes algum e-mail, com algumas pistas… Hum… Nós temos a opção do 55 

Laboratório de Línguas, mas sinceramente aquilo é… temos para dizermos que temos, 56 

mas ninguém vai lá. Eu já tentei ir, só que é extremamente difícil trabalhar com aquilo. 57 

Eh.. já pedi ao técnico que esteve lá a ajudar 1h, mas aquilo é completamente 58 

impossível. Portanto, é verdade que a nível logístico, estamos em França, mas as 59 

coisas também não são assim tão fáceis quanto isso. Depende talvez das 60 
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universidades, depende das faculdades também, mas na faculdade de letras onde eu 61 

estou eh… até para ter a noção: há muitas salas que ainda são com giz, portanto não 62 

são aqueles marcadores. Portanto, muitas salas não estão equipadas. A esse nível 63 

não favorece, ao fim ao cabo, as novas tecnologias. Confesso que não. Ah… mas 64 

sempre que posso uso. Uso, gosto, acho que dá uma visão da língua muito mais 65 

dinâmica, muito mais actual, muito mais rica, ao fim ao cabo.  66 

E, fora da sala de aula, costuma fazer com que os seus alunos desenvolvam 67 

algumas actividades, com algumas ferramentas, ou não? 68 

Sim, sim. Porque, por exemplo, nós temos uma plataforma na Internet, que é o 69 

Moodle, onde eu ponho alguns documentos, algumas ideias, portanto algumas das 70 

ideias são… eh… posso dizer… dou o link dos exercícios do Camões, do Instituto 71 

Camões, que tem várias actividades, eh… portanto ouvir, ler, escrever, e… está lá e 72 

digo na aula. A esse nível não conheço muito mais. Existe, sei que sim. Sei que esse 73 

está bem feito, e eles acham que está bem feito, porque gostam.  74 

Portanto, a principal dificuldade que tem é mais a nível de logística.   75 

Confesso que na universidade sim. Sim, até já aconteceu bastantes vezes não se 76 

saber onde está o computador, ou não dá para usar o computador. Ou, por exemplo, a 77 

nível do… o projector, o datashow, já aconteceu imensas vezes eu chegar lá e aquilo 78 

não ter cabo. Basicamente aquilo não tem cabo, não dá para projectar. Ou, por 79 

exemplo, as colunas não funcionam, enfim… é uma coisa… irrita-me profundamente 80 

porque acho triste que isto perturbe, ao fim ao cabo, o processo de ensino-81 

aprendizagem. Mas, para mim, o que me impede mais é a nível logístico, sim. Depois, 82 

preparar os meus materiais, explorar os meus materiais, é uma coisa que eu gosto 83 

mesmo de fazer. Uma música, ou excerto, uma publicidade… Enfim, gosto bastante 84 

de fazer isso e gosto de criar materiais, criar perguntas, actividades, questões, é uma 85 

coisa que eu adoro, que me dá mesmo prazer. Mas não faço mais porque, quer dizer, 86 

às vezes é mesmo muito complicado.  87 

Disse que às vezes utilizava o Moodle. Acha que, em parte, a sua estratégia de 88 

ensino se veio a alterar? 89 

Nas aulas presenciais, não. Isto porque aqui tenho aulas presenciais, mas também 90 

temos um regime que é de aulas por correspondência, e eu própria já fiz várias vezes 91 
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aulas nesse tema, aulas por correspondência. E o Moodle, eu acho que funciona muito 92 

melhor para as aulas por correspondência porque, de facto, podem ser feitos 93 

exercícios, as notas, enfim, com várias estratégias eh… com várias modalidades, era 94 

isso que eu queria dizer. Nas aulas presenciais, sinceramente não. O que eu faço com 95 

o Moodle, nas aulas presenciais, é basicamente, aquilo é uma espécie de plataforma 96 

onde eu vou pôr, vou depositar algum instrumento que eu quero que eles leiam, ou 97 

que vejam, ou que imprimam, e informações às quais eles devem ter acesso, por 98 

exemplo, mudar uma sala ou que vou faltar. Mas a nível presencial, estratégias de 99 

aprendizagem, sinceramente não. Eu própria não achei que fizesse grande diferença, 100 

talvez por eu própria não ter explorado muito. Eu sei que existe, lá está, a parte por 101 

correspondência é feito, embora eu já não tenha as aulas por correspondência e já 102 

não faça essa parte. Na universidade o Moodle é algo um bocadinho recente, talvez 4 103 

ou 5 anos, e não foi uma formação inicial logo completa, logo desde o início. Foi 104 

sempre dado um bocadinho passo por passo, e essas modalidades pedagógicas 105 

diferentes sim, vá, nos últimos 2, 3 anos. E é verdade que eu, sei mexer, sim, mas não 106 

é uma coisa que eu explore muito.  107 

Certo. Em termos de formação de PLNM (PLE/PLH/PLS), seja inicial ou contínua, 108 

tem alguma opinião formada em relação à oferta que há? 109 

 Eh… como disse, de facto, a minha licenciatura foi em Português Língua Materna. 110 

Depois, eu fiz o Mestrado, aqui em França, que era Didáctica da Língua Estrangeira, e 111 

o modelo era o Francês, Francês Língua Estrangeira. Portanto, Português Língua 112 

Estrangeira, formalmente, vá, só estou a ter neste momento, com o Doutoramento. 113 

Portanto, não tenho assim uma visão académica muito grande. Tenho eh… de ver os 114 

outros e de ver os programas, dos outros cursos, mas eu própria não a tive. O que é 115 

que eu acho? Eu acho que é um bocadinho teórico, sinceramente acho que sim. Acho 116 

que ainda é pouco aplicada à Língua Portuguesa. Acho que vem muito dos princípios 117 

de Didáctica geral, enfim, dos americanos, dos franceses, acho que há pouca indústria 118 

de português língua estrangeira, indústria nacional, nacional… pode ser no Brasil 119 

também. Isto é, a nível de língua como por exemplo têm os espanhóis ou os franceses 120 

até. Mas em português acho que é o ponto menos positivo que há… sei lá… acho que 121 

ainda se baseia muito em investigações externas e pouco viradas para a aplicação a 122 

língua portuguesa. Existem muitas coisas, sim, mas acho que se devia fazer muito 123 

mais. Está muito virado para o Português Língua Segunda, por exemplo, muito para os 124 

PALOP, não é? Mas, por exemplo, não é o meu contexto. França não é um contexto 125 
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de Língua Segunda. E faltam materiais um bocadinho… materiais ou ideias, correntes 126 

do Português Língua Estrangeira. Existem coisas, sim, mas existem muito mais para 127 

Língua Segunda, pelo que eu me tenho apercebido. Português Língua Estrangeira 128 

para fins específicos então isso é o deserto. Portanto, através da minha investigação e 129 

das leituras que tenho feito, falta muita investigação, não só investigação mas 130 

materiais, vá, muita prática, de vários contextos de ensino. É muito virada para 131 

Português Língua Segunda. Isto é, para PALOP ou então para imigrantes que estejam 132 

em Portugal. A Maria José Grosso fez os programas para os imigrantes que estão em 133 

Portugal. Língua Estrangeira, não há muita coisa como se esperaria.  134 

Certo. Então, retomando o tema dos recursos digitais. Enquanto professora 135 

sente – não pensando agora na questão da logística, que é esse o seu problema 136 

– necessidade de receber formação para criar conteúdos? 137 

Eh… eu não sei se eu sinto necessidade, no sentido em que não me sinto limitada 138 

com aquilo que eu sei, que eu conheço. Acho que consigo fazer tudo aquilo que 139 

penso. Eu acho é que seria bastante bom ser estimulada, ou seja, ensinarem-me 140 

novas coisas para eu poder, também, fazer novos projectos. Mas aquilo que eu quero 141 

fazer, isto é, também é um bocado eh… pescadinha de rabo na boca, não é, só 142 

consigo fazer aquilo que sei. Portanto, acho que seria interessante conhecer novas 143 

coisas para poder fazer novas coisas. Sim, acho que seria interessante conhecer 144 

novas correntes, novas coisas. Sim, sim, sim, sim.  145 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 86: “Amélia” 

 
• Sexo: F 

• Idade: 40-50 

• Habilitações académicas: Mestrado 

• Formação Inicial (Licenciatura): Linguística 

• Anos de lecionação: > 10 anos 

• Onde lecciona/ou, desde o início do exercício profissional: Fora de Portugal (Estrangeiro) 

• Onde lecciona/ou, no estrangeiro: Timor-Leste e Croácia 

• Idades dos aprendentes com quem trabalhou/a: entre os 18 e os 25 anos; entre os 26 e os 30 anos; 
entre os 31 e os 35 anos; entre os 36 e os 40 anos; > de 41 anos 

• Entrevista via: Skype 
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Quais é que são as suas principais dificuldades relativamente ao ensino-1 

aprendizagem do PLNM? Dificuldades que possa ainda sentir ou que 2 

eventualmente até já tenha sentido. 3 

É assim, neste momento, dificuldades eh… estão sempre eh… existem e estão 4 

sempre dependentes do público, neste caso eh… dependendo eh… das 5 

características do público, podem surgir dificuldade. É assim, eu já estive em dois 6 

contextos diferentes, neste momento é português língua estrangeira, e estive no 7 

português língua segunda. 8 

Sim. 9 

Ah… portanto as dificuldades dependem muito desses contextos ah… posso dar um 10 

exemplo de alguma ah… neste caso, os alunos que eu agora tenho, não apresentam 11 

tantas dificuldades com seria de esperar porque eles já dominam várias línguas 12 

românicas, por exemplo, apesar da língua materna ser uma língua eslava. Portanto 13 

eles têm o conhecimento de outras línguas românicas, do conhecimento linguístico 14 

que já existe através de outras línguas românicas, como o italiano e o espanhol. É 15 

mais fácil para poderem aprender o português língua estrangeira, mas quando isso 16 

não acontece julgo que é uma das principais dificuldades: não ter um conhecimento 17 

base das famílias das línguas, não é? 18 

Ok.  19 

… por exemplo. 20 

E como é que faz concretamente para contornar essas dificuldades? 21 

Eh… Bem, a minha formação é em Português Língua Estrangeira e Língua Segunda, 22 

o ensino português estrangeiro e língua segunda, e… muitas vezes eh… encontro 23 
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estratégias como… os materiais por exemplo eh… alguns materiais adaptados a eles, 24 

porque eu não uso manual nas aulas, e, então, eh… adequo alguns materiais, não sei, 25 

materiais autênticos, alguns textos eh… neste caso, neste contexto. O outro meu 26 

contexto foi em Timor-Leste eh… muitos já falavam bem português, portanto a 27 

situação era um pouco diferente. Eu como não tenho assim nenhuma imagem de um 28 

contexto, por exemplo como a China ou, … em que é tudo completamente diferente… 29 

Portanto nunca estive numa situação muito, muito complicada. 30 

Recorre várias vezes alguns instrumentos digitais, algumas ferramentas? 31 

Ah… sim, mas sobretudo para eles fazerem isso em casa. Eu, nas aulas, não recorro.  32 

E não utiliza porquê? 33 

Porque este… na minha opinião… pronto, o grupo líder da Croácia, portanto onde eu 34 

ensino, é um grupo que está habituado ao Ensino Superior, está habituado a um 35 

ensino muito estruturado, já vem provavelmente da divisão socialista e eles tudo o que 36 

seja… o que sai fora de uma prática tradicional de estudo, de método, com pessoas… 37 

sobretudo eles na universidade trabalham assim ah… não é levado muito a sério pelos 38 

alunos. Então, para evitar que não é levado a sério, eles também não levam a sério. 39 

Vejo que, por enquanto, só utilizam as novas tecnologias porque razões lúdicas. Ainda 40 

não vêm o valor educativo e pedagógico e didáctico de muitas destas novas 41 

tecnologias. No entanto, o recurso ah… a dicionários, a alguns exercícios interactivos 42 

para o primeiro ano, isso é possível para eles fazerem sempre em trabalhos de casa, 43 

sempre como uma aprendizagem extensiva fora da aula. 44 

Pode dar-me exemplos concretos de actividades que costuma desenvolver? 45 

Ah… relacionada com a tecnologia? 46 

Relacionadas com o ensino do português e depois utilizando as tecnologias. 47 

Depois, também, considerando o método de língua que utiliza num contexto em 48 

concreto, e se pode dar alguns exemplos de actividades que costuma 49 

desenvolver. 50 

Ah… sim. Pronto, ah… eu utilizo um método comunicativo, sobretudo. E… e… aqui o 51 

sistema de ensino da língua portuguesa, onde eu trabalho, exige-se um pouco. 52 
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Portanto eu trabalho apenas a comunicação, enquanto leitora nativa, e os outros meus 53 

colegas leitores locais trabalham a gramática explícita e eventualmente o vocabulário 54 

com recurso ao croata.  55 

Ok. 56 

Por isso, eu não uso manual, como já referi. Só uso os meus materiais, alguns 57 

adaptados de alguns manuais e sobretudo textos autênticos de revistas… 58 

reportagens, etc.. Ah… alguns dos exercícios eh… os interactivos, eu propriamente 59 

não utilizo, mas há um site que foi criado por um colega meu aqui na Croácia, que tem 60 

vários exercícios interactivos… ah… que tivemos uma formação de tecnologia do 61 

Instituto de Camões, formação do ensino da língua portuguesa, associada às novas 62 

tecnologias, e foi aí que aprendemos a utilizar eh… e a perceber como  podíamos usar 63 

essas tecnologias para o ensino. Portanto, eu… eu… alguns desses exercícios são, 64 

por exemplo, a nível da pronúncia, os alunos podem lá ir e repetir a palavra que está a 65 

ser utilizada; outros a nível de identificar o erro, por exemplo, ah... que podem ir lá e 66 

identificar o erro ou onde está o erro na palavra, por exemplo; outros pode ser a 67 

responder a questões para uns níveis mais avançados ah… vêem uma entrevista de 68 

uma pessoa famosa e, por exemplo, vão tentar responder com tempo limite… Pronto, 69 

mas isso são tudo exercícios interactivos, que estão… que estão eh… fora… não é?... 70 

que eu… não uso na aula. Na aula, é trabalho mais tradicional no sentido da… dos 71 

materiais utilizados (fichas e eventualmente o PowerPoint, para dar alguma 72 

explicações), ah… trabalho sobretudo textos, dou os textos, lemos ah…  eles 73 

desenvolvem algum tipo de comentário ah… porque exercícios escritos mesmo e 74 

gramáticas explícita eu não trabalho na minha aula. Portanto é a comunicação.  75 

Referiu que fez uma formação, uma formação contínua no Camões. Ah… qual é 76 

que é o seu parecer, numa forma geral, relativamente a essa formação, e até 77 

mesmo a outras formações contínuas ah… que chegou a fazer no âmbito do 78 

ensino do português língua não materna, recorrendo ah… às novas 79 

tecnologias…. com o recurso das novas tecnologias? 80 

Ah… eu só fiz eh… quer dizer, em termos didácticos pronto foi só essa, essa formação 81 

contínua, para aprender a realizar exercícios interactivos, para aplicar na sala de aula, 82 

não é? As outras formações que fiz não foi… não são exactamente para aprender a 83 

utilizar os instrumentos tecnológicos na sala de aula, mas ah… foi através, 84 
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principalmente do Moodle, da plataforma Moodle. E pronto eh… não foi muito 85 

complicado… encontravamo-nos de vez em quando para conversar, para os chats, e 86 

os chats não eram áudio, portanto era escrito…  87 

Sim. 88 

E… e os únicos áudios foi mesmo através dessa formação da tecnologia no ensino 89 

português. De todas as outras formações que fiz não estavam propriamente ligadas ao 90 

ensino português língua estrangeira, porque eu tenho outros interesses mais… pós-91 

colonialismo e etc. e… e… foi nessa plataforma Moodle, mas sempre escrito, não 92 

houve áudio. 93 

Ok. A formação inicial que fez, estava a dizer que foi de Português Língua 94 

Estrangeira, não é? 95 

A minha licenciatura é Linguística. 96 

Ah! Linguística. Desculpe, percebi que tinha sido…  97 

 O meu Mestrado é ensino em Português Língua Estrangeira e Língua Segunda. 98 

Ah! E houve alguma formação direccionada para diáctica e para o recurso de 99 

novas tecnologias, ou não?  100 

Não, não. Nem na minha formação inicial, nem no mestrado  101 

Ok. E acha que devia de ter havido? 102 

Eh… na altura que eu fiz eh… seria difícil haver porque foi em 1993, 1994, a minha 103 

licenciatura, e nessa altura as novas tecnologias não tinham amplitude que têm hoje, 104 

não é? Portanto acho que naquela altura não tinha muito sentido porque nem toda a 105 

gente podia aceder a elas eh… teria que se trabalhar com outros métodos. Agora, 106 

agora acho que sim, acho que cada vez mais se… porque achei bastante útil a 107 

formação que fiz. No entanto, o contexto onde estou sinto que não permite aplicar tudo 108 

aquilo que aprendi, porque não há uma boa receptividade dos alunos. Dos alunos, 109 

neste caso do ensino superior. Possivelmente do ensino não superior haverá mais 110 

eh… mais receptividade, mas é só por isso. Por isso, acho que naquela altura não 111 

sentia falta nem necessidade de ter essa formação. 112 



Entrevistada “Amélia” 

 

 

734 

Utiliza, não falando agora da… do contexto em que está a trabalhar, vamos 113 

pensar desde que começou a dar aulas eh… Quando utiliza alguns recursos 114 

sente dificuldade em utilizá-los, ou não utiliza por questões de tempo eh… O que 115 

é que tem a dizer acerca disso, a nível de dificuldades possam surgir quanto ao 116 

uso de ferramentas tecnológicas para o ensino de português, considerando a 117 

sua experiência?  118 

Sim, eu tenho alguma dificuldade, confesso. Não sou uma pessoa muito… muito 119 

prática na utilização… levo muito tempo a tentar descobrir como é que as coisas… 120 

como é que se criam os exercícios, depois nem sempre funciona bem à primeira, nem 121 

à segunda… Por exemplo, criei alguns com uma imagem que tínhamos que usar o 122 

PDworks para poder transferir imagens para um blogue, para podermos então criar aí 123 

os exercícios… Realmente perdi tanto tempo, tanto tempo para conseguir pôr lá uma 124 

imagem, uma coisa simples… eles tinham que identificar partes da casa e, pronto, 125 

acho que uma das falhas é essa. Também não me sinto completamente à vontade e 126 

especialista, digamos, para poder preparar esses materiais e usá-los com frequência. 127 

Certo. Se sentisse mais preparação, se tivesse mais preparação, acha que a sua 128 

estratégia de ensino poder-se-ia alterar, ou não?  129 

Talvez, talvez eh… em algumas… portanto tenho algumas dificuldades em alguns 130 

aspectos, em algumas ferramentas, noutras nem por isso, mas talvez, talvez… não 131 

digo, não depende tanto de mim, daquilo que se eu tiver que fazer eu faço, não é? 132 

Mas depende um pouco da receptividade e das instruções do contexto. Eh... se 133 

houver, por exemplo, em alguns… não digo este contexto onde eu estou, mas em 134 

qualquer um, haver algum um incentivo à utilização das novas tecnologias, mesmo 135 

quadros interactivos nas aulas, etc., a pessoa sente-se mais eh… mais à vontade e 136 

mais forçada, de certa forma, a poder  aplicar as tecnologias, se não, se houver pelo 137 

contrário um impasse e que… e que as próprias instituições e os professores não 138 

partilham essa opinião e não têm interesse acaba também por influenciar o 139 

estrangeiro, neste caso.  140 
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Referiu no questionário que usa ferramentas digitais na sua prática docente. 1 

Quais foram ou quais são as principais dificuldades que sente quando as usa? 2 

Eh… bom, talvez possamos começar por dizer que sou uma autodidacta, que procuro 3 

saber quais são as ferramentas que existem, ou melhor, que ferramentas posso utilizar 4 

para melhorar a minha prática de ensino. De facto, na faculdade nunca recebi 5 

qualquer tipo de formação neste sentido… eh… sim, tivemos uma cadeira relacionada 6 

com TIC mas em nada se relacionava com questões de pedagogia. Na realidade, 7 

achei aquilo uma fantochada porque acho que o meu professor, na altura, divagava e 8 

tão pouco sabia, enfim, o que nos ensinar… eh… só para ter uma ideia… eh… para 9 

ver o quão mau foi… só me lembro de nos ter mandado fazer um trabalho qualquer 10 

eh… em que se pretendia criar uma espécie de site para divulgar a cultura portuguesa. 11 

Esforcei-me ao máximo para fazer uma boa figura, com a ajuda de amigos que 12 

dominavam a coisa, e o professor nem me soube dar uma apreciação (agora que 13 

tenho um saber mais sedimentado acerca destras questões de didáctica e pedagogia) 14 

de teor didáctico, ou seja, em que medida é que o meu trabalho, aquilo que fiz, era 15 

bom ou não, numa perspectiva didáctica. Bom, enfim… estou a divagar… 16 

Não, não há problema. 17 

É que, vistas as coisas, já na altura… ora, eh… eu acabei o curso em 2006, há algum 18 

tempo… eh, mas já na altura as TIC para a educação eram já uma realidade. Nunca 19 

tive preparação nesse sentido. Sou mesmo autodidacta. Procuro porque quero dar 20 

aulas mais interactivas, mais interessantes, mais dinâmicas…eh… O seu questionário, 21 

se bem me lembro, fazia referência a formações contínuas… eh… 22 

Sim, se frequentou formações contínuas…. 23 
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Olhe, até isso… eh… bom, eu pessoalmente não pode fazer porque nunca tinha horas 24 

que eu fiz… eh… as que eu fiz nunca fizeram referência à questão didáctica, à 25 

reflexão, àquilo que até chamam muitas vezes de partilha de saberes… eh… as 26 

práticas pedagógicas, dizem… isso e tudo teoria. Na prática, infelizmente, não fazem 27 

isso. Ando sempre à procura de novas abordagens, novos métodos para que eu possa 28 

melhorar, inovar. Sinto uma certa frustração nisto. Bom… eh… há que convir que há 29 

questões interessantes e que devem ser trabalhadas. É um facto. Mas é lamentável 30 

que não se pense, aquando do desenho de um curso desta área… eh… porque é do 31 

PLNM que estamos a falar… do PLE, do PLS… eh… que não se pense na questão da 32 

prática pedagógica e…. no caso das ferramentas digitais… isso está perdido, ou 33 

esquecido. Não percebo! Fico mesmo arreliada… Olhe, por acaso fiz uma que sim, 34 

que abordava questões das ferramentas digitais, mas, de facto, o próprio programa 35 

assim o referia… e olhe, vai-me desculpar porque respondi o seu questionário um 36 

pouco à pressa e acho que saltei a parte das formações… eh… eh… acho que havia 37 

uma parte em que nos era pedido para fazermos referência às formações. Bom, mas 38 

já sabíamos que ia ser assim… eh… e foi razoável… eh… eu se calhar sou um 39 

bocado chata… sou um bocado exigente… eh… este curso que eu frequentei 40 

organizado pelo Camões, cujo instrutor era a Dr.ª Adelina Moura… eh… não sei se 41 

conhece… 42 

Sim, sim. 43 

Essa professora tem feito trabalhos muito bons neste sentido… bom, mas deve saber 44 

até melhor do que eu… eh… como eu ia a dizer… na altura eu dispersei-me porque os 45 

módulos não eram muito organizados, mas havia conteúdo, sim… eh… havia coisas 46 

com as quais podíamos trabalhar no terreno, ferramentas… Bom… eh… eh… mas 47 

retomando a questão inicial… desculpe… desculpe… desculpe… eh… 48 

Não faz mal. 49 

Em relação às dificuldades… eh… a minha dificuldade, confesso, para além da 50 

escassa ou nenhuma oferta formativa… pelo menos que eu tenha conhecimento nesta 51 

área, é o tempo. Eu quero sempre inovar, fazer mais e melhor, mas nem sempre é 52 

assim. Eh… eh… os alunos são distintos e, claro… eh… olhe… como os meus alunos 53 

rondam todos os vinte e tal anos, grosso modo, eles são aquilo que se chama nativos 54 

digitais. Está aqui um dos motivos porque eu quero inovar as minhas aulas. Mas nem 55 
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sempre há tempo para tudo. Acho que as formações também nos poderiam ajudar 56 

nesse sentido… eh… (riso) deixo-lhe uma dica para o seu trabalho… (risos) ajudar os 57 

professores a gerir o tempo quando usam ferramentas digitais… (risos)… eh… 58 

qualquer coisa do género. Ah, e outra coisa que pessoalmente gosto de usar: a 59 

imagem. Adoro usar imagens, mas tenho sempre muito cuidado com os direitos de 60 

autor. Acho que aqui é outra dificuldade… ou talvez… ou talvez… não sei é 61 

dificuldade… bom, minha não é, mas preocupa-me o facto de haver muita coisa 62 

copiada. Há que ter um certo cuidado com isso. Gostava de… de… de… trabalhar 63 

legendagem porque aí o aluno pode trabalhar um sem fim de coisas. Já viu… repare… 64 

ao legendar, um aluno está a trabalhar a compreensão do oral, a escrita e até mesmo 65 

a interacção. É estupendo. É trazer a rua, entre aspas, para a sala de aula. É trazer 66 

coisas práticas, para a aula. E há tanta coisa que se pode fazer, seja para que nível 67 

for. Eu ideias tenho, e muitas, mas gostava que houvesse a preparação devida, numa 68 

óptica didáctica…. Por isso é que me atraiu o seu estudo…eh…sim. Desculpe… 69 

Não faz mal. Com a sua resposta já conseguiu responder a três outras questões 70 

que tinha para lhe colocar. 71 

Ai, foi? Menos mal… Mas eu divago… 72 

Não, não se preocupe. Está tudo encadeado. Então, e já que estamos a falar das 73 

dificuldades, no ensino do PLNM, que dificuldades é que sentiu ou continua a 74 

sentir? 75 

Hum… no início… eh… bom… na minha licenciatura nunca recebi preparação nesse 76 

sentido, ou seja, ao nível da prática pedagógica. O que é mau… eh... pelo menos 77 

devia haver cadeiras opcionais que nos permitissem ter essa preparação… eh… mas 78 

isso é outra história, é melhor não divagar. Bom, a heterogeneidade dos grupos e 79 

saber ensinar a alguns falantes é… é… um desafio. Prefiro dizer desafio, se me 80 

permite. Bom, acho que deveríamos… eu sei que a experiência é a nossa melhor 81 

aliada, sim, mas como nunca tive qualquer preparação neste sentido, tem sido um 82 

desafio. Eh… não sei se respondi. 83 

Sim, sim. Eh… pelo que percebi, procura usar as TIC nas suas aulas para inovar, 84 

para trazer algo de novo, novas dinâmicas… 85 

Sim, sim. 86 
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Então, que tipo de actividades desenvolve, considerando o método de língua 87 

que adopta? 88 

Eh… ora bem, vamos por partes. Por norma, eu adopto o método comunicativo… 89 

sim… mas concentro-me muito em tarefas… eh… sim… Como é que eu posso 90 

explicar… Por exemplo eh… tipo de actividades com tecnologia considerando o 91 

método… Olhe, por exemplo, eh… vou falar de uma actividade que já fiz e que 92 

resultou. Eh… trabalho uma determinada área lexical: alimentação, por exemplo. 93 

Depois, aliado a isso, ensino ou revejo o modo imperativo… aqui estamos a falar de 94 

estrutura. Trabalho isso tudo em primeiro lugar. Depois, organizo a turma em grupos e 95 

peço-lhes para, em casa, filmarem a confecção de um prato, por exemplo, mas 96 

deverão gravar, também a voz, ou seja, deverão facultar, à medida que os 97 

procedimentos vão sendo tomados, deverão dar as instruções. Depois, enviam-me os 98 

trabalhos e, na aula, eu passo bocados dos vídeos para que seja feita, em grupo, uma 99 

correcção, ou seja, são os meus alunos que vão tentar corrigir os trabalhos. Fazemos 100 

isto tudo em grupo, comigo incluída. Depois, no final, fazemos um levantamento final 101 

dos erros, dos problemas levantados.  102 

E consegue fazer isso tudo numa aula? 103 

Normalmente em duas, mas repare que procuro misturar várias competências. Ou 104 

seja, eu tento fazer com que haja dinâmica, seja ao nível de interacção entre pares, 105 

seja ao nível das competências. Nós… eu não tenho medo de arriscar. Preocupo-me 106 

em ser criteriosa, rigorosa e ensinar com qualidade, mas preocupo-me, e muito, com o 107 

aluno. Nós não somos só professores de língua… mas não quero começar a divagar 108 

outra vez porque caso contrário nunca mais se vê livre de mim (risos). 109 

Então, desde que começou a ensinar, tem vindo a usar mais ferramentas? 110 

Claro. Elas nascem! 111 

As suas estratégias mudaram? 112 

As minhas estratégias? Eh… evidentemente que a estratégia que eu adopto com um 113 

grupo, ou turma, se preferir, é diferente da que eu adopto com outro. Eu nunca uso 114 

estratégias iguais, eu… diria que aquilo que eu conheço e que tento aplicar me 115 

permitem ser mais criativa, dar mais ideias para melhorar, mas… eh… eu uso sempre 116 
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estratégias diferentes de grupo para grupo, de ano para ano e às vezes de semestre 117 

para semestre. 118 

Uma última questão: acha que os cursos de formação inicial/contínua deveriam 119 

rever a oferta formativa e implementar uma unidade curricular que se 120 

direccionasse para as ferramentas pedagógicas digitais para o ensino-121 

aprendizagem do PLNM… 122 

Em absoluto! Oxalá revejam o que para aí há. Oxalá reciclem, mas com pés o cabeça, 123 

o que há e trabalhem as tecnologias correctamente, isto para a educação, para o 124 

ensino das línguas. Agora, se me vão ensinar que o software tem determinados 125 

botões, ou lá o que é, que aqui é para ligar e aqui é para desligar… isso não me vai 126 

servir de nada. Digam-me o que há, para que serve, como é utilizado e dêem-me 127 

exemplos práticos, casos em que funcionam bem, casos em que funcionou assim-128 

assim e casos em que foi um fiasco.  129 



Entrevistado/a que respondeu ao questionário n.º 95: “Nuno” 

 
• Sexo: M 

• Idade: 30-39 

• Habilitações académicas: Doutoramento 

• Formação Inicial (Licenciatura): Estudos Portugueses 

• Anos de lecionação: 3-5 anos 

• Onde lecciona/ou, desde o início do exercício profissional: Portugal continental e Estrangeiro 

• Onde lecciona/ou, no estrangeiro: Botsuana 

• Idades dos aprendentes com quem trabalhou/a: < de 18 anos 

• Entrevista via: Skype 
 
 

740 

 

Quais as dificuldades que sente no âmbito do ensino-aprendizagem do PLNM? 1 

Bem, eu diria que, primeiro que tudo, como estou num país anglófono e o inglês é uma 2 

língua oficial, ainda que eu não seja muitas vezes a própria língua que se traz de casa, 3 

diríamos a língua materna, é uma língua se calhar mais aprendida na escola, esse é 4 

um dos desafios. Eu próprio tenho que dar grande parte das aulas em inglês e só 5 

muito gradualmente é que depois passo, cada vez mais, para o uso do português na 6 

aula. Muitos dos materiais são justamente materiais que fazem muita explicação em 7 

inglês de forma a que os alunos percebam. Não há assim grandes condições para 8 

usar recursos audiovisuais nas salas onde eu estou, mas para isso tento sempre criar 9 

alternativas como um grupo… até porque as aulas não são muito longas nem são 10 

muito frequentes ao longo da semana. Portanto, tento sempre deixar isso para coisas 11 

com um grupo de Facebook, links por e-mail. Tudo o que seja mais audiovisual eu 12 

deixo para outra altura, o que torna as aulas se calhar mais secas, mas, por outro 13 

lado, como aquilo que eles querem é essencialmente conversação, e como é sempre 14 

preciso escrever aquilo que digo portanto acabamos por nos ocupar durante uma hora, 15 

uma hora e meia dessa forma. Uso um manual, obviamente, um dos manuais mais 16 

adoptados, portanto o Português XXI e não diria que é uma dificuldade mas um 17 

desafio porque o manual não é muito completo. Portanto, muitas vezes aquilo que eu 18 

faço é até arranjar uma série de materiais extra, digamos que uma espécie de para-19 

material para começar principalmente a primeira unidade faço muito isso e, quando 20 

realmente começo com o manual, já é muito mais rápido eles perceberem e 21 

acompanharem o que está a ser feito. Além disso, durante o resto das unidades noto 22 

também que há muito pouca informação, diria eu, em termos culturais, artísticos, 23 

literários… portanto, isso é também algo que acho que fazia muito sentido enriquecer 24 

manuais nesse aspecto. Aliás, eu próprio dei uma formação (eu espero não me estar a 25 

esticar muito nas respostas que eu dou), que foi um desafio porque não é muito a 26 

minha experiência. Já tinha dado aulas de Português Língua Não Materna mas são 27 

recentes na posição em que estou neste momento, portanto, como leitor do Camões, 28 
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este será essencialmente o segundo ano, com professor de língua não materna no 29 

ensino público já tinha 3 ou 4 anos, sensivelmente. Mas pronto, fui convidado no ano 30 

passado… estive a ministrar uma formação à rede de professores da África do Sul. 31 

Leitores, mas professores, portanto de escolas de vários níveis, com várias idades e 32 

com vários níveis de proficiência, inclusivamente. E… correu muito bem. Portanto, era 33 

mesmo sobre a questão da criação, ou adaptação de materiais e correu bastante bem. 34 

Eu estava um pouco apreensivo. Houve uma troca de experiências muito interessante 35 

e uma das coisas que se levantou aliás uma das ideias que eu próprio lancei, e que 36 

parece-me já eles tinham debatido com o coordenador, era criar-se um manual mais 37 

adaptado, ou uma espécie de sebenta mais adaptada à realidade, ao ensino em África 38 

do Sul. Que fosse buscar partes da cultura, etc., e que depois passasse para o ensino 39 

da língua e da literatura, etc. Até porque muitas vezes o que acontece – não digo em 40 

África do Sul, mas no meu caso, aqui no Botswana, que se calhar é o caso também da 41 

Namíbia – o que acontece é que por causa da vizinhança com Angola e Moçambique, 42 

muitas vezes é o português falado lá, por muito coloquial que seja, que lhes pode 43 

interessar mais. E para eles às vezes é mais interessante isso, ou é mais interessante 44 

tudo aquilo que reflecte a realidade lusófona desses países, do que propriamente o 45 

português de Portugal. Se bem que, por outro lado, num questionário já aplicado por 46 

mim no ano passado, sensivelmente por esta altura, no âmbito de uma formação do 47 

Camões de Português Língua de Herança, foi justamente muito interessante ver que 48 

eles consideram a aprendizagem do português de Portugal como preferível. É como 49 

se encarassem essa norma (que não é uma norma), essa língua, perdão, essa 50 

variante-padrão, como efetivamente uma norma e o resto quase como deturpações. 51 

Isto pela quantidade respostas dos alunos, por comentários feitos por eles próprios.  52 

Qual é opinião relativamente aos cursos de formação inicial eu/contínua 53 

existentes? 54 

Sim, eu tenho alguma ideia. É assim, eu não tenho muito conhecimento, nunca 55 

frequentei, pelo menos até à data nunca frequentei, portanto não sei exactamente 56 

aquilo que possa ser abordado. Estava a frequentar no ano passado o Português 57 

Língua de Herança, fiz outras formações, mas especificamente de Português como 58 

Língua Não Materna confesso que não. Não tenho essa formação. 59 

Utiliza as ferramentas digitais porquê? 60 
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Eu como tenho uma larga experiência de trabalhar com um público mais jovem, que 61 

não é o caso neste momento, acho sempre que é muito mais fácil para eles 62 

apreenderem desta forma. Neste momento como é um público adulto não faz se 63 

calhar tanto sentido, ou mesmo da parte deles não noto assim grande dificuldade, por 64 

um lado, na aprendizagem da forma como tem sido feita de modo, de método mais 65 

tradicional, diria. Por outro lado, não noto que eles queiram efectivamente fazer coisas 66 

diferentes. E não há… não há muitas condições neste momento. Porque às vezes é 67 

complicado arranjar uma sala nas duas instituições; quando é possível arranjar uma 68 

sala nem sempre há essas condições para se estar a levar um computador e um 69 

projector, mas as aulas vão correndo bem. O que acontece é que eu nunca sigo 70 

propriamente apenas um manual. Tento sempre apostar muito na improvisação. 71 

Muitas vezes é aqueles números de improvisação que um professor acaba sempre por 72 

fazer com a experiência, penso eu, em que é sempre preciso interagir muito, colocá-73 

los a interagir muito. Tentar sempre perceber se eles estão ou se não estão a 74 

acompanhar. Tento sempre, muitas vezes, apostar pela negativa, ou seja, dizer um 75 

disparate para ver se eles reagem, se não reagem, se estão atentos. Isto são mais 76 

técnicas propriamente do que se calhar materiais. Mas quando é necessário, como já 77 

aconteceu com uma aluna mais avançada (porque só tenho uma aluna que esteja num 78 

nível intermédio), que fluentemente, etc., e aí, por exemplo, foi preciso trabalhar o 79 

pretérito perfeito versus pretérito imperfeito. Tive mesmo que adaptar vários materiais, 80 

tive que ir procurar sistematizações que tinha da Porto Editora… Pronto, aí, nesses 81 

casos, vou sempre buscar tudo aquilo que é uma parafernália que vou trazendo ao 82 

longo dos anos e que depois tento de alguma forma adaptar.  83 

Que tipo de actividades desenvolve para trabalhar as competências em língua, 84 

considerando o/s método/s de língua que aplica? 85 

Um vídeo… pode-se mostrar um vídeo e depois vai-se trabalhar com um texto. 86 

Portanto, o vídeo é uma espécie de exercício de pré escrita, chamemos-lhe assim, 87 

para tentar, de alguma forma, apelar e contextualizar, e chamar a atenção dos alunos, 88 

e depois a partir daí, sim, passar para um trabalho de exploração, de discussão, de 89 

debate e depois passar para perguntas mais específicas: formulação de respostas, por 90 

exemplo.  91 

Sente, ou sentiu, dificuldade em usar algumas ferramentas em concreto? 92 
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Neste caso, penso que tem mais a ver com o facto da pouca acessibilidade a certos 93 

meios de projecção, etc. Mesmo até, por exemplo, para materiais áudio tinha que ser 94 

eu a levar o computador ou o rádio. Andava sempre com as coisas atrás. E depois, 95 

curiosamente, o próprio material áudio que eu utilizava, que era aquele do manual, 96 

eles começaram a queixar-se que não acompanhavam. Ou seja, eu tive que começar 97 

muitas vezes a passar o áudio na mesma, o ficheiro, o diálogo, mas tinha sempre de 98 

eu próprio ler ou recriar o diálogo mais calmamente, de forma a que eles percebessem 99 

porque eles não acompanhavam. 100 

Considera que a sua estratégia de ensino se alterou, com a implementação das 101 

TIC? 102 

Vou-lhe dizer sinceramente. Neste caso, como lhe disse, não dá para o fazer. No 103 

passado fi-lo nomeadamente em disciplinas de história, por exemplo, com crianças, de 104 

ensino público e fi-lo em ensino de português língua não materna, com vídeos. Fi-lo 105 

com crianças que estavam fora de Portugal, tentámos sempre arranjar outros métodos 106 

de trabalho, etc. Aí funcionou muito bem, efectivamente funcionou muito bem. E 107 

aconteceu também no secundário, que eu tinha sempre trabalho de suporte, com 108 

PowerPoint, que depois ia buscar uma série de contextualização. Trabalhava muitas 109 

vezes em método transversal, digamos assim. Portanto, se estava a trabalhar o texto, 110 

e isto já mais no caso da literatura, não no caso da língua, não sei se interessa, mas 111 

se eu estava a trabalhar um texto do século XX, se fosse preciso fazia toda uma 112 

ponte, um corte, ou uma interligação com outros textos de outras épocas que de 113 

alguma forma encontravam ali eco. Portanto, tentava sempre interligar o texto literário. 114 

Eu falo mais da questão do texto literário porque era essencialmente essa a minha 115 

experiência. Quando se trata de língua tem realmente muito a ver, como disse, com o 116 

diálogo, pequenos vídeos, e sempre partindo do texto. Temos sempre de partir do 117 

texto. Eles têm sempre que ter à frente, no caso específico dos alunos que eu tenho, 118 

tenho sempre que ter à frente o que é que está a ser dito para conseguirem 119 

acompanhar.  120 

Acha que é importante criar-se disciplinas, nos cursos de formação 121 

inicial/contínua, para a criação e uso de recursos pedagógicos digitais, mas 122 

direccionadas para o ensino-aprendizagem do PLNM? 123 
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Sim… para criação de materiais. Sim, sim, sim. Aliás, isso foi uma das coisas que eu 124 

já levantei várias vezes na formação que eu fiz de Português Língua de Herança, por 125 

exemplo, eu próprio disse “então, e quando é que fazemos um de produção de 126 

materiais?”. Entretanto reparei que o Camões já tem disponível essa… tem um ou dois 127 

cursos, pelo menos, de criação de materiais. Tem um deles que tem muito a ver com a 128 

parte digital. Eu confesso que é mesmo uma questão de, neste momento, falta de 129 

tempo. Quero tentar acabar algumas coisas que tenho pendentes mas sim… Aliás, eu 130 

estou a… tenho todo um projecto de formação constante. Portanto, estou sempre em 131 

constante formação e essa é uma das que eu neste momento, aliás, sinto necessidade 132 

de fazer. Confesso que sinto necessidade de fazer, apesar de ter já experiência, 133 

apesar dos cursos que já tirei. Neste caso específico em que eu estou a trabalhar 134 

tenho mesmo que tirar formação específica nesse âmbito. Eu é que muitas vezes 135 

também tem a ver com os professores esta necessidade de “eu tenho que aprender, 136 

eu tenho que saber, eu tenho me informar”, mas as bases estão cá. Agora é uma 137 

questão de ser desafiado a colocá-las em prática e onde eu estou não há muito 138 

desafio. Com o seu trabalho o objectivo é algo que eu próprio tenho defendido, tentar 139 

ter mais formação nesse âmbito, criação de materiais, estratégias, etc. aplicadas ao 140 

caso específico do português língua não materna.141 
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A primeira questão é: com base na sua experiência, quais foram, ou são, as principais 1 

dificuldades no âmbito do ensino-aprendizagem do PLNM? 2 

As duas principais dificuldades são a falta de materiais adequados (mesmo os tradicionais 3 

manuais) e a grande heterogeneidade dos grupos em termos de proficiência linguística e 4 

expectativas de aprendizagem. 5 

E como é que contorna essas dificuldades? 6 

Em relação aos materiais didácticos, tentando pesquisar dentro do que há, adaptar e 7 

construir de acordo com os pré-requisitos e as necessidades dos grupos. Quanto à 8 

heterogeneidade, dependendo da dimensão dos grupos (afinal, não há milagres!), tentando 9 

adaptar as actividades e o seu grande dificuldade aos diferentes estádios de conhecimento 10 

da língua. 11 

Trabalha com grupos de que faixa etária? 12 

Relativamente ao primeiro ponto da resposta acima, também tento que os conteúdos vão ao 13 

encontro das expectativas dos alunos. Neste momento, estou a trabalhar com jovens 14 

universitários e jovens adultos em ERASMUS. 15 

Certo. 16 

No entanto, já trabalhei com os alunos do EPE, isto é, dos 8 aos 16, 17 anos. 17 

As expectativas dos alunos, os pré-requisitos, a necessidade dos alunos, a 18 

heterogeneidade dos grupos, a idade dos aprendentes, entre outros aspectos, 19 

justificam a utilização que faz das tecnologias? 20 

Sim, mas, e sobretudo, é a disponibilidade e a facilidade de acesso a essas tecnologias que 21 

condicionam o seu uso. 22 

Refere-se à sua disponibilidade?  23 
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Também, mas, especialmente, a facilidade de acesso em sala de aula.  Relativamente à 24 

minha disponibilidade, e penso que é um sentimento comum aos colegas da minha faixa 25 

etária, o problema maior é o escasso ou insuficiente domínio dessas mesmas tecnologias 26 

pelos migrantes digitais. 27 

E fora da sala de aula, usa-as? Ou seja, se desenvolve actividades paralelas, além 28 

contexto sala de aula, com os seus alunos? 29 

O que não quer dizer que não tenha colegas da minha geração completamente 30 

"digitodependentes"! 31 

"digitodependentes", gosto!  32 

Fora da sala de aula, acedo por vezes à plataforma Moodle, mas apenas para enviar 33 

"fotocópias" aos alunos que faltaram à aula. Até a entrega de trabalhos, quando não é 34 

presencial, é feita via e-mail, levando-me muitas vezes a corrigir mais tardiamente estes 35 

trabalhos porque ficaram esquecidos!...  36 

Em sala de aula, por exemplo, quando consegue fazer uso da oferta tecnológica, que 37 

tipo de actividades é que costuma desenvolver? Salvo erro, referiu que utilizava o 38 

YouTube, por exemplo... 39 

Não posso fazer grande coisa! Há um computador, que é o da minha secretária e os alunos 40 

não têm! Assim, vemos/ouvimos canções e trabalhamos o vocabulário com o recurso a 41 

fotocópias para preenchimento de espaços e auto-correcção através do texto 42 

projectado.  Os exercícios interactivos, como por exemplo para aquisição de vocabulário ou 43 

consolidação de itens gramaticais, acabam por não despertar grande interesse porque os 44 

alunos estão sentados nos seus lugares e sou eu que vou escrevendo ou seleccionando as 45 

respostas que eles dão.   No entanto, neste último caso, há grupos em que funciona muito 46 

bem e noutros nem por isso. 47 

Certo. Frequentou formações contínuas dirigidas a professores de PLNM (PLE, PLS 48 

ou PH)? 49 

Em níveis mais avançados, procuro informações de vários sítios para introduzir os temas. 50 

Certo. E faculta essas informações em suporte escrito (papel). Presumo. 51 
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Concluí que ler textos, mesmo curtos, "na parede" não desperta grande entusiasmo! Por 52 

isso mesmo, faculto as hiperligações para aprofundarem a pesquisa em casa. Quando trato 53 

uma notícia ou um artigo de imprensa, mostro online, mas recorro sistematicamente à velha 54 

fotocópia!  Ainda não disse, mas também passo vídeos. 55 

Muito bem. Tem vindo a frequentar formações contínuas dirigidas a professores de 56 

PLNM (PLE, PLS ou PH)? E os vídeos, explora-os como? Desculpe... 57 

…. especialmente, aos alunos ERASMUS que vão fazer um semestre em Portugal. Estou a 58 

tentar lembrar-me das formações Não tenho feito formações nesta área, que me lembre. 59 

Depois do Mestrado em PLE e PL2, tentei ir mais para as TIC! Não é que tenha resultado 60 

muito! Quanto aos vídeos, depende. Pode haver apenas um diálogo para explicitação de 61 

pontos obscuros (vocabulário ou conceitos) ou um trabalho de discussão interpares e 62 

apresentação de conclusões. 63 

No Mestrado, por exemplo, houve algum trabalho direccionado para Didáctica, para a 64 

produção de materiais?  65 

… ou opiniões. Tradicionais ou TIC? 66 

Ambas 67 

Tive uma cadeira de produção de materiais em suporte informático e quanto aos outros, 68 

penso que não.  Lembro-me de ter feito algo nesse campo, mas penso que foi uma 69 

formação que fiz logo após. Era o tempo da descoberta dos Wiki no Mestrado, depois disso, 70 

fiz coisas mais úteis já no tempo da Web 2.0 que, apesar das minha carências, poderia 71 

desenvolver se desse aulas em salas equipadas em rede. 72 

Se foi no âmbito do PLNM, de que género?  73 

Esta formação não se dirigia especificamente ao PLE, mas servia para o ensino-74 

aprendizagem das línguas 75 

Tem alguma opinião formada em relação às formações (iniciais e/ou contínuas) de 76 

PLNM? 77 
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Não tenho, mas gostaria de ter! A sério, penso que o PLE ainda não encontrou o seu 78 

caminho, em termos de Didáctica há muito para fazer, mas continua a perder-se tempo com 79 

discussões estéreis.  80 

Crê ser urgente repensar-se a oferta formativa, ou seja, deve haver um trabalho mais 81 

exaustivo no que toca à produção e manutenção de materiais pedagógicos digitais? 82 

A própria designação PLNM não lembra ao diabo!  Aliás, se fosse um achado, teríamos há 83 

anos o ILNM! Para o inglês… Até agora, que eu saiba, nada! O sítio do Camões, em termos 84 

de recursos, é uma tristeza! O Portal do Professor de Português (não me recordo do nome 85 

completo, mas a Joana deve conhecer) começou com entrada de leão e agora nem 86 

sendeiro é! No fundo, cada professor está a partir do zero e não há aproveitamento, 87 

optimização do que já está feito! Andamos continuamente a refazer o mesmo. Assim, não 88 

há progresso. Quando procuro materiais digitais, encontro montanhas de PDF!! Para ver um 89 

PDF no computador, prefiro o livro! 90 

Olhe, no Youtube, pode obter, aquando da visualização, legendas e até mesmo a 91 

transcrição. Enfim, é só uma dica Pode ser que ajude em alguma actividade que 92 

queira desenvolver. 93 

Outro problema é encontrar documentos de qualidade em português de Portugal! 94 

Mas olhe, não quero roubar mais o seu tempo. Que bom que foi falar consigo, apesar 95 

das nossas limitações. A sua colaboração foi preciosa. Está em França há muito 96 

tempo? 97 

Até já encontrei aulas de Português dadas por um indivíduo inglês, que nem sequer é 98 

professor! Estou no 4.º ano e último. Não sei se conhece, para os meus alunos em 99 

iniciação, costumo usar os exercícios da sala de estudo da LP. 100 




