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1. Enquadramento e justificação 

 Na nova sociedade de informação as pessoas ganharam importância fulcral 

pois são não só os criadores, produtores e distribuidores de informação mas sobretudo 

os seus consumidores ou clientes. Com o alargamento e potencialidades da internet e 

a emergência das redes sociais, a partilha da informação e do conhecimento alastrou 

rapidamente. Os conceitos de espaço e de tempo foram redimensionados, a 

globalização impôs-se de forma irreversível (Solomon e Schrum, 2007; Bonk, 2009). 

Comunicar passou a ser a key word, e foi naturalmente que as Tecnologias de 

Informação (TI) passaram a ser designadas por Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC).  

As normas estabelecidas e socialmente aceites ao longo de muitos anos, que 

colocavam a escola como produtora, reguladora e distribuidora do conhecimento, 

foram gradualmente postas em causa (Buckingham, 2007). O conhecimento passou a 

vir de fora para dentro em avalanches continuadas, veiculado por novas tecnologias 

de acesso simples e rápido e vulgarizado pelos alunos em telemóveis cada vez mais 

sofisticados. Foi-se alargando o fosso entre o conhecimento produzido nas escolas e 

as necessidades do mundo real, pois muitos dos conhecimentos exigidos hoje pouco 

têm a ver com o que as tradicionais instituições de ensino e educação (as escolas) 

oferecem. O sistema educativo, normalmente lento a reagir, não estava preparado 

para conviver com estas novas exigências, que requerem alterações constantes na 

atitude dos professores, principais maestros desse sistema.  

Não é confortável o papel dos professores no contexto da era digital, e muitos 

refugiam-se na manutenção das metodologias tradicionais, escudando-se na rigidez 

dos planos curriculares e no poder que o sistema de avaliação ainda confere. Embora 

admitindo a importância das novas tecnologias, muitos professores optam por deixar 

as TIC à porta da sala de aula, ou deixam-nas entrar como meras convidadas de 

circunstância. 
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Os governos da maioria dos países reagiram e encetaram estratégias para que 

o ensino não ficasse para trás em relação às novas tecnologias e tomasse o rumo da 

auto-estrada da comunicação globalizada. A implementação das TIC nas escolas 

tornou-se objectivo prioritário, esperando-se dos professores um empenho que nem 

sempre correspondeu às expectativas criadas pelos fortes investimentos em 

tecnologia (Franssila e Pehkonen, 2005). Com efeito, há muito que se acredita que 

está eminente uma alteração positiva no sistema educativo devido à introdução das 

TIC, só que o consumar dessa transformação já se vem arrastando há décadas 

(Selwyn, 2011). 

 

Portugal, embora titubeante de início, tentou acompanhar a integração das TIC 

nas escolas, culminando o seu esforço no arrojado plano para a reforma tecnológica, o 

denominado Plano Tecnológico da Educação (PTE, 2007) que apresentou 

consideráveis avanços ao nível da aquisição e acesso às chamadas ‘Novas 

Tecnologias” (computadores, equipamento interactivo e internet de banda larga) e um 

razoável esforço ao nível da formação dos professores (inicial e contínua).  

 

Mas ao nível da criação e veiculação dos conteúdos através de plataformas 

online, onde o empenho dos professores seria importante, os resultados não foram 

positivos. Apesar de o governo português ter reconhecido que “as plataformas virtuais 

de conhecimento e aprendizagem desempenham um papel chave na promoção da 

produção e utilização de conteúdos” (PTE, 2007) e de ter criado condições para 

incentivar a implementação da plataforma LMS Moodle nas escolas, os resultados 

práticos não foram animadores (Pimental, 2009). Implementar uma plataforma online e 

aproveitar de forma efectiva os largos recursos que proporciona requer muito esforço 

extra, muito tempo suplementar e uma grande disponibilidade e empenho sobretudo 

dos professores. Relativamente não apenas ao design, hospedagem e distribuição de 

conteúdos digitalizados mas sobretudo aos processos inovadores de interactividade 

online.  O governo português teve de admitir que os objectivos a esse nível ficaram 

longe do previsto, reconhecendo“algumas limitações ao nível das funcionalidades 

disponibilizadas e do tipo de utilizações efectuadas” (PTE, 2007).  

Na planificação da arquitectura do Plano Tecnológico da Educação foi 

esquecida a necessidade da existência de pontes que facilitem a interligação entre as 

potencialidades das tecnologias e os resultados positivos por todos desejados, as 

‘pontes interactivas’ referidas por Laurillard (2008). Faltou ao PTE reforçar os 



5 

 

elementos que devem formar a argamassa dos alicerces que sustentam um projecto 

de ensino compartilhado: (i) a comunicação construtiva entre professores e alunos, (ii) 

a análise e o reconhecimento da importância da atitude dos professores em relação às 

TIC no ambiente escolar e (iii) o aprofundar dos processos motivacionais em relação à 

força e benefícios práticos da utilização das TIC dentro e fora da sala de aula.  

Um sistema educativo não é apenas a soma das suas partes. O que não se vê 

de forma pragmática e objectiva pode afinal ser a sua essência. Referimo-nos à 

relação existente entre os intervenientes ao nível da intersubjectividade construtiva, 

quando professores e alunos colaboram e se sentem participantes e participativos. E 

também à motivação que os move, motor que transmite energia a essa relação. 

A nosso ver, e com base no que fomos inferindo ao longo deste nosso estudo, 

achamos que o fracasso relativo da integração das TIC nas escolas portuguesas (pelo 

menos em relação aos objectivos relacionados com os conteúdos digitais e à 

utilização da plataforma Moodle) se deve a não se considerar devidamente a 

importância da componente humana dos utilizadores implicados, sobretudo dos 

professores. Que, pela sua própria natureza, não são programáveis. 

Seguindo de certa forma o que se passava nas escolas oficiais devido ao 

lançamento do PTE e tentando inverter o gap digital em relação às TIC, a Direcção da 

English Alive (escola particular de ensino de Inglês) resolveu adoptar o método b-

learning, introduzindo uma plataforma online Moodle no ano lectivo 2009/2010. 

Quisemos, com este trabalho, aproveitar essa oportunidade para registar e analisar o 

pensamento e a atitude dos professores da English Alive (EA) à medida que a 

plataforma se ia implementando: as suas expectativas iniciais, a disponibilidade 

manifestada e as dificuldades que iam sentindo na sua adaptação a uma metodologia 

diferente. E quando lhes foi pedido que assumissem um papel pró-activo, analisámos 

os processos que adoptaram na motivação dos alunos ao uso da plataforma online. 

Tentámos, em suma, compreender alguns factores que condicionam o bom 

desempenho de uma plataforma online num contexto escolar específico de ensino e 

aprendizagem b-learning. 

 

2. Objectivos e estrutura do trabalho 

Como assistimos de raiz à implementação de uma plataforma online numa 

escola particular (English Alive), aproveitámos essa oportunidade para levar a cabo 

este estudo que se apoia na análise do conteúdo dos dados resultantes: i) da 

transcrição das entrevistas de alguns professores envolvidos na implementação dessa 
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plataforma; ii) da observação de aulas que visavam a motivação junto dos alunos; e iii) 

das experiências pessoais dos professores registadas em diários. 

Pretendemos ao longo deste trabalho de investigação guiar-nos por dois 

objectivos gerais ligados à participação dos professores, resumidos nas duas palavras 

fulcrais do título deste estudo: pensamento e atitude. Essas duas expressões 

relacionam-se com duas perspectivas diferentes da análise dos professores tendo em 

conta:  

1. o seu pensamento e perspectivas pessoais, a sua abertura à introdução 

das TIC e à adopção de uma plataforma online;  

2. a atitude e relacionamento prático e directo dos professores com essa 

plataforma, em processos motivadores junto dos alunos. 

Para enriquecer a nossa análise, alargámos o campo dos dois objectivos 

gerais, subdividindo cada um em objectivos mais específicos. 

a) Dentro da relação prévia dos professores para com a implementação da 

plataforma online (primeiro objectivo geral) destacámos três aspectos: 

 

i. as expectativas prévias que demonstraram; 

ii. os condicionantes que foram impedindo um envolvimento de 

acordo com o esperado; 

iii. a relação de cada professor com alguns dos pilares que 

deveriamsuportar e garantir o sucesso da implementação 

daplataforma: b-learning, obrigatoriedade de utilização, 

introdução de um tutor, envolvimento dos pais. 

 

b) O segundo objectivo geral, ligado à atitude e motivação dos professores 

durante a utilização da plataforma, levou-nos também à análise mais 

específica: 

i. das práticas motivacionais utilizadas  

ii. e da reacção dos professores e alunos a essas práticas. 

Os objectivos gerais e específicos que norteiam este trabalho estão 

devidamente esquematizados na tabela 1.  
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Tabela 1: Objectivos gerais e específicos 

 

Ao longo do nosso trabalho fomos reforçando a convicção de que as metas são 

relativamente exequíveis quando dependem de investimentos ou se podem impor por 

decreto (top down); mas que se tornam de execução mais complexa quando estão 
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condicionadas ao envolvimento e à participação das pessoas (já que, quando falamos 

de professores e alunos, é em primeiro lugar de pessoas que estamos a falar). 

Este estudo integra-se na área da psicologia do ensino, onde o professor é  

antes de tudo um ser humano,com capacidade para tomar consciência e decisões 

sobre a sua prática docente, um profissional que não se limita a actuar, mas questiona 

e muitas vezes confronta as mudanças relacionadas com situações ou actividades 

escolares de ensino e aprendizagem (Coll, 2002; Cuadrado e Fernández, 2008). Este 

‘paradigma do pensamento do professor’ deverá ser tido em consideração quando se 

pretendem implementar projectos inovadores no sistema tradicional de ensino escolar. 

De outro modo poderá assistir-se à sua inviabilização, mesmo antes de serem 

totalmente implementados.  

 

Do ponto de vista estrutural este trabalho divide-se, globalmente, em duas 

partes:  

 I. Na primeira parte será feita a contextualização do estudo e um resumo da 

fundamentação teórica que o sustenta, ao longo de dois capítulos. No primeiro 

capítulo, começaremos por enquadrar o nosso estudo no contexto escolar português, 

fazendo em seguida a descrição de alguns aspectos que o caracterizam (objecto a 

estudar, local, população e período de realização) bem como as razões que 

considerámos pertinentes para a realização deste trabalho. No segundo capítulo 

faremos uma revisão dos fundamentos teóricos que considerámos relevantes para 

sustentar o nosso trabalho ao nível conceptual. Focaremos aspectos ligados à 

integração das TIC na educação, com destaque para a situação no ensino português, 

apoiando-nos numa resenha histórica. Conceitos considerados importantes no 

desenvolvimento do trabalho também serão abordados neste capítulo (como b-

learning, plataforma Moodle, comunicação educacional, motivação e atitude, por 

exemplo). 

 II. A segunda parte terá dois capítulos dedicados ao estudo empírico, com 

indicação e justificação da metodologia seguida. Num desses capítulos (capítulo 

terceiro) será feita uma abordagem paradigmática sobretudo de aspectos mais ligados 

à metodologia qualitativa: desde a validação da pesquisa à descrição dos processos 

de recolha e interpretação dos dados (entrevistas, diários e observação de aulas 

videogravadas). O capítulo quarto será dedicado aos processos de recolha, 

categorização e análise dos dados, que poderemos grosso modo dividir em duas 

partes: i) os dados que se referem às entrevistas (colectiva e individuais), mais ligados 
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a aspectos relacionados com o pensamento dos professores; ii) e os fornecidos pelos 

diários e observação de videogravações, mais relacionados com práticas de 

comunicação motivacional em presença (na sala de aula) ou à distância, através do 

uso da plataforma online. A análise dos dados e apresentação dos resultados serão 

feitas de forma triangulada, confrontando em simultâneo dados recolhidos através de 

diferentes técnicas.  

 O capítulo quinto será destinado à abordagem das conclusões finais inferidas 

do nosso trabalho de pesquisa. Ao longo desse capítulo tentaremos relacionar essas 

conclusões com os objectivos que nos tínhamos proposto alcançar na introdução. 

Terminaremos esse último capítulo levantando algumas pistas de investigação futura 

que possam, eventualmente, dar continuidade a este trabalho. 
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1. O estudo no contexto escolar português 

Uma ‘escola’ é uma organização específica de educação formal marcada pelos 

traços de sistematicidade, sequencialidade e de contacto pessoal directo e 

prolongado, que certifica os saberes que proporciona (Formosinho, 1987). Para 

Rogers (2003) a ‘organização escolar’ é definida como “a stable system of individuals 

who work together to achieve common goals through a hierarchy of ranks and a 

decision by other members of the system” (Rogers, 2003, p.474). Uma escola pública 

ou oficial é regulamentada por uma estrutura organizativa, dependente em última 

instância do Ministério da Educação e mantém como referência um currículo nacional, 

sendo o serviço que presta considerado de interesse público. 

Foi assente na importância da educação escolar como desígnio público que a 

Estratégia de Lisboa e o “Programa Educação e Formação 2010" (lançados em 2000 e 

reformulados em 2005) definiram para a Europa um conjunto de linhas de orientação 

com vista à plena integração dos cidadãos europeus na sociedade do conhecimento 

(www.estrategiadelisboa.pt). Os ecos das instâncias internacionais reiteram que os 

principais obstáculos à modernização estão ligados a carências ao nível das infra-

estruturas de Tecnologias de Informação e Conhecimento (TIC).  

É constatado a nível dessas análises internacionais que em Portugal se 

evidenciam atrasos e deficiências na educação em relação à média dos países 

europeus. Para ultrapassar essa situação seria urgente um grande investimento em 

recursos humanos e em actividades de Inovação, Investigação e Desenvolvimento 

(II&D). O próprio governo português admite esse atraso, bem como a necessidade 

urgente de alcançar patamares mais elevados ao nível da formação e da economia. 

 Para tal (e contagiado pelo entusiasmo que emergia a nível internacional em 

torno das TIC) acredita nas capacidades inquestionáveis das novas tecnologias, 

lançando um ambicioso Plano Tecnológico (PT) em 2005. No seu lançamento 
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aproveita para admitir as fraquezas do sistema educativo português como uma das 

causas para um deficiente desenvolvimento ao nível económico:  

“Portugal regista maus desempenhos ao nível dos indicadores de qualidade 

do sistema educativo e do sistema de formação e uma baixa disponibilidade 

de recursos humanos qualificados. Em particular, o sistema educativo é 

considerado insuficiente para responder às necessidades de uma economia 

competitiva” (Plano Tecnológico, 2005, p.9). 

 
Dois anos mais tarde, em Setembro de 2007, o Ministério da Educação lançou 

para Portugal um ambicioso Plano Tecnológico da Educação (PTE) com objectivos 

específicos em relação ao sistema educativo português, e apresentado como um 

desígnio nacional a vigorar para o triénio 2007/2010: 

“O deficit de modernização tecnológica da educação em Portugal justifica 

plenamente a adopção de uma estratégia nacional e de um plano de acção 

ambiciosos que permitam ao País recuperar dos atrasos observados” (Plano 

Tecnológico da Educação (PTE), 2007, p.6566). 

O Plano Tecnológico da Educação foi estruturado em três eixos de actuação 

principais: Tecnologia, Formação e Conteúdos: 

i) Tecnologia 

Cerca de dois anos após o lançamento do PTE, um relatório de análise 

ao seu progresso destaca que “as escolas portuguesas se estão a tornar 

ambientes de aprendizagem de referência na modernidade e na inovação” e, 

depois de um investimento inicial de quatrocentos milhões de euros e um 

conjunto de acordos pontuais com empresas ligadas à produção, serviços e 

distribuição na área das tecnologias móveis permitiram que, passados apenas 

dois anos, os relatórios de execução pudessem apregoar êxitos mesmo antes 

de 2010, final do prazo estipulado: 

“Portugal tem hoje uma das maiores taxas de penetração de banda larga móvel 

do mundo e é o País com mais computadores portáteis por mil habitantes” 

(Diário da República - 6, 2009). 
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ii) Formação 

A Ministra da Educação afirmou em conferência pública que o objectivo 

traçado pelo PTE para a formação (certificação em TIC de 90% dos 

professores até 2010) estava em vias de ser alcançado (Público, 2009).  

No entanto, este plano de formação não pode comprovar uma melhoria 

efectiva em termos de evolução na prática das TIC em contexto escolar nem 

na interactividade que se pretende com os alunos. Infelizmente não se conhece 

nenhum estudo oficial do género do notável estudo de Jacinta Paiva (Paiva, 

2002) que avalie objectivamente os resultados da evolução nos professores em 

competências TIC a partir do lançamento do PTE (2007). 

 

iii) Conteúdos 

No que diz respeito a conteúdos (ou mais precisamente, e-conteúdos), 

não se conhecem resultados oficiais, apesar de o Governo lhes atribuir enorme 

importância: “a área de conteúdos e de aplicações educativas interactivas foi 

identificada como de intervenção prioritária no estudo de diagnóstico sobre o 

estado de modernização tecnológica do ensino” (PTE, 2007). O silêncio oficial 

à volta deste assunto faz-nos admitir que as expectativas do Governo não 

tiveram os resultados esperados. 

Para ‘vencer a batalha dos conteúdos’ foi incentivada a implementação 

de plataformas online Moodle pois “desempenham um papel fulcral nos 

processos de modernização tecnológica do ensino” já que podem ser 

catalisadoras da produção de e-conteúdos, da utilização de ferramentas online 

e da “alteração das práticas pedagógicas, promovendo práticas de ensino mais 

interactivas, construtivistas, assim como a criação da cultura de aprendizagem 

ao longo da vida” (PTE, 2007). 

Aproveitando esta onda de entusiasmo em redor da implementação das 

TIC no sistema educativo português, a Direcção de uma escola privada de 

ensino de inglês (de nome ‘English Alive’ e situada no distrito de Leiria) 

resolveu implementar uma plataforma Moodle no ano lectivo 2009/2010, tendo 

em vista a adopção de um método que alargasse o ensino presencial da sala 

de aula com a possibilidade de aprendizagem à distância através da internet 

(método misto ou b-learning). Para que essa decisão tivesse sucesso junto dos 

alunos, era necessário o envolvimento dos professores. Não apenas como 
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mediadores de novos processos de ensino e aprendizagem mas como agentes 

veiculadores de ondas motivacionais junto dos seus alunos, tentando que eles 

realmente utilizassem a plataforma online. 

Sistemas de ensino não oficial  

Em Portugal, o ensino particular (onde muitas vezes as escolas ainda são 

chamadas de ‘colégios’) segue hoje as mesmas directrizes do ensino público em 

termos de currículo, assegurando assim um paralelismo pedagógico que uniformiza as 

práticas de ensino e de avaliação, distinguindo-se apenas em algumas especificidades 

metodológicas e físicas. Garantindo por exemplo uma maior carga horária e um 

resguardo mais apertado dos seus alunos. 

Fora deste mainstream que suporta o sistema educativo português há uma 

série de micro sistemas de prestação de serviços em áreas normalmente associadas 

ao ensino e à educação: das mais genéricas (estudo acompanhado, explicações) que 

podem estar enquadradas em actividades de ocupação de tempos livres (ATL's) ou de 

enriquecimento curricular (AEC’s), até às que oferecem um serviço mais específico: 

informática, línguas, música, ballet, etc.  

 

Estas últimas, porque recriam micro sistemas com características semelhantes 

às encontradas nas escolas oficiais (donde muitas vezes os professores ou monitores 

são oriundos) incluindo metodologias, metas curriculares, processos de avaliação e 

até o contexto físico das salas de aula, são normalmente apelidadas também de 

‘escolas’. A escola privada de ensino de inglês English Alive (EA), onde decorre o 

nosso estudo, situa-se no centro-oeste de Portugal,  e enquadra-se nesta última 

tipificação. 

O nosso estudo passa-se pois numa escola de Inglês particular, com um 

contexto de ensino com especificidades próprias, onde a aprendizagem é um 

complemento ou mesmo uma alternativa ao ensino oficial (ou seja, o peso e as 

consequências da avaliação não condicionam o desempenho).  

 

2. Caracterização do estudo 

Pelas experiências tornadas públicas no ensino oficial ao nível da 

implementação das TIC, pelas expectativas criadas por todos à volta dos seus 

resultados positivos, pelos conhecimentos que se vão adquirindo acerca do 
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desenvolvimento e adaptação das novas tecnologias ao ensino, pelo rumo que as TIC 

apontam, a direcção da English Alive (escola particular de inglês) decidiu adoptar o 

método b-learning suportado por uma plataforma online. Inicialmente os conteúdos e 

práticas via plataforma (Moodle) estariam ligados ao reforço ou ao estudo individual 

(self-study), substituindo gradualmente as actividades extra (extra activities) feitas fora 

da sala de aula, e que durante anos caracterizaram a metodologia global da micro 

organização escolar English Alive. Pela própria inerência do método b-learning, a 

plataforma deveria fazer a ponte entre a sala de aula (ou seja, os professores) e os 

alunos à distância É pois um processo que não pode ser feito sem o empenho 

colaborativo dos professores, a população de estudo deste trabalho. 

2.1. Objecto e problemática do estudo 

Este nosso trabalho visa acompanhar os primeiros tempos da implementação 

da plataforma Moodle na escola English Alive mas do ponto de vista dos seus 

professores. Registando e analisando as suas reacções e os esforços que foram 

fazendo para motivarem e acompanharem os seus alunos neste novo processo de 

comunicação e aprendizagem. 

Os professores, actores de uma organização ou sistema de ensino como a 

English Alive, podem ser parte ou participantes nessa mesma organização: 

 

“Enquanto ‘parte’, o actor afirma a sua autonomia pessoal contra outros 

particulares, mas enquanto ‘participante’, ele representa e afirma o interesse 

do grupo e aparece como portador de uma função no todo colectivo. 

Teoricamente, os professores podem ser membros da organização, aí 

trabalhando exclusivamente ou quase exclusivamente e identificando-se com 

o projecto e objectivos, ou serem simples prestadores de um serviço à 

organização, sendo alheios às suas especificidades” (Alves, 2003, p.87).  

 

Na English Alive há professores que fazem parte intrínseca da organização, 

sendo por isso co-responsáveis na determinação do currículo e das estratégias 

pedagógicas e de motivação (a quem chamaremos ‘espertos’). São também eles que 

coordenam a criação e disponibilização dos e-conteúdos e sugerem quando devem 

ser apresentados nas aulas para posterior utilização via plataforma.  Pelas relações de 

proximidade que se foram cimentando entre todo o grupo de professores ao longo de 

vários anos de experiência compartilhada, os responsáveis pela gestão da English 

Alive esperam que os professores que desempenham apenas tarefas pedagógicas (no 
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nosso trabalho apelidados de ‘normais’) não fiquem de fora e se envolvam na 

implementação da plataforma online junto dos seus alunos.  

Mas a reacção dos professores não é previsível e a estrutura irá ceder a partir 

de pontos sensíveis exteriores ao tecido escolar. A plataforma Moodle como suporte 

de um método b-learning, apesar de reconhecida por todos como de grande utilidade, 

vai lentamente interferindo nas rotinas dos professores e não apenas no seu papel 

relacionado com a prática pedagógica habitual. Kaufman (in Hall, 1982) considera que 

“uma mudança organizacional é confrontada e posta em xeque por forças intensas 

restringindo e até agravando os resultados positivos que dela se esperam” (p.149). E 

há que se ter em consideração que “o aspecto básico é que as organizações são 

conservadoras por natureza” (Hall, 1982, p.150) embora, apesar de todos os 

obstáculos, acabem efectivamente por mudar. Ao terem de intervir à distância fora dos 

seus períodos normais de aulas, os professores acabam por ter de alargar o esforço e 

ampliar o consumo de tempo, muitas vezes à custa da alteração dos seus hábitos 

pessoais. 

Seguindo a linha de pensamento de Andy Hargreaves (1998) há desafios 

lançados aos professores que, embora a sua utilidade não seja colocada em questão, 

acabam por não ter apenas aspectos positivos dado poderem ter também como 

consequência a intensificação e desqualificação do seu trabalho. Assim as reacções 

menos colaborativas dos professores à introdução de uma plataforma online podem 

não se resumir a formas de inércia, resistência reactiva ou simples acomodação. 

Os professores antes de serem profissionais são pessoas, com reacções e 

motivações específicas. Quando se trata de motivação, o objectivo dos professores é 

transversal à maioria das situações integradas no contexto educativo, numa tentativa 

de conseguir que os alunos façam “(…) what you want them to do and to do it 

consistently over time” (Ames, 1990, p. 411). Não é tarefa fácil entusiasmar alunos dos 

10 aos 16 anos, que são já a geração das novas tecnologias, para uma plataforma 

Moodle, de certo modo pesada e relativamente pouco apelativa, se comparada com a 

modernidade e o dinamismo do equipamento tecnológico móvel e as acessibilidades 

online que eles tão bem conhecem e dominam. 

 

 No contexto em que se desenrola o nosso estudo (relação com as TIC) as 

atitudes dos professores podem revestir-se de formas muito diversificadas: desde o  
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entusiasmo exacerbado de alguns às manifestações próximas da tecnofobia de outros. 

Sobretudo porque a distinção entre o humano e a máquina está sempre latente, como 

nos diz Savater (2006): 

 

“Quando se diz: ‘Bem, conectados à Internet, a educação nos chegará pela 

via da web e pela informação dos computadores...’. Sim, por aí pode chegar 

muita informação, porque, evidentemente, todos estes instrumentos são 

excelentes para proporcionar informação. Mas não nos pode chegar 

humanidade. Ela só pode vir de outros seres humanos.” (Savater, 2006, 

p.27). 

Se as novas tecnologias e em especial as plataformas online recheadas de 

conteúdos digitais por elas disponibilizados podem ajudar a mediar as práticas 

pedagógicas, são em si mesmas ferramentas e meios quase inócuos se não forem 

usadas interactivamente na construção do conhecimento, onde o papel dos 

professores continua a ser imprescindível. Só a consciência da correcta função das 

novas tecnologias pode conduzir à criação de ambientes propícios para novos 

processos de ensino e aprendizagem, como afirma Cabero:  

“La aplicación de las tecnologías a la formación debe superar la mera función de 

la transmisión y ser depositarios de información, por el contrario deben 

convertirse en herramientas que sean de verdad útiles para la creación de 

entornos diferentes para el aprendizaje y para la comunicaciónentre los 

participantes en la acción formativa” (Cabero, 2006, p.14). 

O objecto do nosso estudo vai na linha das considerações atrás levantadas e 

está relacionado com o impacto que teve a implementação de uma plataforma online 

numa escola privada de inglês (English Alive) junto dos professores, de quem se 

esperava colaboração em processos motivacionais e interactivos junto dos seus 

alunos. Com a evolução desse estudo, vão-se formulando e reformulando questões 

para tentarmos encontrar respostas relacionadas com o modo como esses 

professores vão agindo e interagindo a nível pessoal e social, como se vão adaptando 

a novas situações e como enfrentam e resolvem os entraves que lhes vão surgindo. 

Pretendemos com ele contribuir para o descortinar de possíveis respostas para a 

questão geral que lhe confere o título e lhe serve de suporte: 
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 Qual o pensamento e a atitude dos professores perante a implementação                                                       

  de uma plataforma online, numa escola privada de Inglês? 

Seria relativamente fácil prever uma resposta para esta questão se a 

plataforma online fosse implementada com utilização obrigatória pelos alunos. Mas 

motivar professores e alunos ao uso facultativo de uma plataforma online apenas pela 

que crença que depositam nos seus benefícios (como se pretende na English Alive) é 

uma tarefa bastante complexa. Uma plataforma online não cria sozinha os processos 

de partilha e construção do conhecimento. Esse processo não se consegue sem o 

envolvimento dos professores, sem se negociarem compromissos, sem se 

determinarem etapas graduais de envolvimento. Como lembra o Livro Verde para a 

Sociedade de Informação em Portugal, “nada pode substituir a riqueza do diálogo 

pedagógico”, tendo os professores “um papel determinante na formação de atitudes, 

positivas e negativas, face ao processo de ensino-aprendizagem” (Livro Verde, 1997, 

p. 46). 

Tudo isto nos leva a um problema mais geral, a que gostaríamos de trazer 

alguma luz ao longo deste trabalho, e que subjaz à especificidade do nosso tema de 

pesquisa: 

i) Será que o reconhecimento da fortaleza de uma plataforma online e de tudo o 

que ela permite em termos de comunicação e construção de conhecimento é 

suficiente para criar sinergias entre os professores e entre estes e os alunos, 

para que todos beneficiem de uma ferramenta apenas pelos bons resultados 

que ela pode trazer?  

ii) Ou os resultados dos processos de motivação são tão ténues que é 

imprescindível criarem-se pequenas âncoras obrigatórias que sirvam como 

isco, para se vencerem inércias e garantir a utilização mais alargada de uma 

plataforma online? 

A inovação fora sempre o objectivo da English Alive, com a constante 

introdução de novas tecnologias ligadas ao ensino e aprendizagem da língua inglesa, 

mas sempre de mão dada com os professores. A implementação de uma plataforma 

online Moodle segue essa linha inovadora. Segundo Rogers (2003) “implementation 

takes place when an individual puts an innovation into use" (p.20). A plataforma ia 

estar directamente relacionada com o currículo e com o que se passa dentro das 

paredes da sala de aula. Ou seja, os professores não lhe poderiam ficar indiferentes e 
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deles se esperaria, inevitavelmente, um papel preponderante como actores principais 

na activação dos processos motivacionais e de aprendizagem online. 

Cedo se tornou evidente a necessidade da motivação dos alunos ao uso da 

plataforma, para dela se colherem os benefícios esperados. Só ‘indo lá’, os alunos 

poderiam aprofundar e alargar os seus conhecimentos através de actividades e 

conteúdos relacionados com a matéria das aulas. No entanto o uso da plataforma não 

seria obrigatório nem condição sine qua non para um bom aproveitamento na 

avaliação. Por isso se considerou logo à partida como imprescindível o papel dos 

professores nessa tarefa motivacional junto dos seus alunos. O problema que se 

colocou foi: como motivar os professores a assumirem o papel de agentes 

motivadores  junto dos seus alunos? 

O ensino numa escola privada de inglês está normalmente muito centrado e 

dependente do papel activo dos professores, a maioria proveniente de países de 

expressão inglesa. Esse poder centralizador facilita aos professores da English Alive a 

possibilidade de assumirem a chamada ‘optional innovation-decision’ (ou decisão 

opcional de rejeição), que Rogers define como “the choices to adopt or reject an 

innovation that is made by an individual independent of the decision by other members 

of the system” (Rogers, 2003, p.403). Aos responsáveis pela implementação do 

projecto (a Direcção Pedagógica da EA)  competia ir conquistando a colaboração dos 

professores de forma gradual, tentando vencer-lhes a inércia e aguardando que o seu 

envolvimento fosse crescendo à medida que a participação dos alunos se tornasse 

mais notória. Pretendia-se desse modo gerar uma espécie de ‘efeito boomerang’: os 

resultados positivos da motivação feita junto dos alunos iriam contribuir para que os 

próprios professores acreditassem nos benefícios da plataforma online e adoptassem 

com entusiasmo o método b-learning. 

2.2. Descrição processual 

A introdução ‘por via administrativa’ de uma plataforma online, poderia tornar-

se num corpo estranho e incómodo, afectando transversalmente toda a escola a vários 

níveis. E era facilmente previsível que viesse mais tarde ou mais cedo alterar o papel 

tradicional dos professores, tendo em conta o que se conhecia vagamente de outras 

experiências similares, sobretudo no ensino público. Quando se pretendem inovações 

num sistema educativo que dependam de factores como compromisso, colaboração 
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ou implicação dos professores, não podemos pensar de modo generalista nem impor 

de forma unilateral. 

O facto da utilização das TIC implicar alterações consideráveis na metodologia 

e rotina dos professores aumenta a probabilidade do aparecimento de sentimentos de 

stress resultantes das dificuldades e incertezas inerentes ao processo de mudança e 

consequentemente a aversão ao uso dessas tecnologias, especialmente nas suas 

primeiras fases (Balanskat et al. (2006). A adopção de uma plataforma altera 

significativamente o sistema em que for integrada, por isso não se deve processar de 

forma linear nem se podem prever todas as suas implicações. 

A plataforma adoptada foi a Moodle, uma plataforma de código aberto (open 

source), tal como sucedera nas escolas do ensino oficial. A uma professora ligada à 

Direcção Pedagógica foi solicitado que coordenasse os vários conteúdos sugeridos 

pelos professores de acordo com as turmas e os níveis de aprendizagem. Esses 

conteúdos (texto, áudio e vídeo) foram sendo digitalizados e colocados na plataforma 

online. Partiu-se do princípio de que mais importante do que catalogar os conteúdos 

em bons ou maus à partida, é que eles estejam ajustados aos interesses e objectivos 

que se pretendem com a sua utilização (Cuadrado e Fernández, 2008). Tentou-se 

alcançar um certo equilíbrio entre os objectivos pretendidos pelos professores e o 

interesse imediato dos alunos. E foi-se conduzindo a construção do ‘recheio’ da 

plataforma tendo em conta não só como a plataforma suporta e apresenta as tarefas 

de aprendizagem, mas também como essas tarefas são vivenciadas pelos alunos 

(Beetham e Sharpe, 2007). 

Tendo em conta o modo gradual como a plataforma foi sendo implementada, 

fomos concluindo que a Direcção da English Alive pretendia que: 

1. O processo fosse irreversível, por isso a plataforma foi apresentada aos 

professores já em funcionamento, sem hipóteses de ser questionada. 

2. A plataforma ‘fizesse parte da escola’, e os alunos se fossem envolvendo 

gradualmente, criando sinergias que ‘obrigassem’, por arrastamento, os 

professores a envolverem-se na nova realidade. 

Para tal:  

3. Foi feita uma campanha prévia de motivação junto dos alunos, sobretudo na 

recepção e corredores com suporte de posters (exemplo de um slogan: 
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“Platform: English at your fingertips!”) e foram sendo enviadas mensagens via 

mail, publicitando os benefícios da plataforma online. Ideia base: a plataforma 

ia estar ao serviço da escola e podia ser muito útil a quem a quisesse 

aproveitar. Rogers (2003) define esse tipo de campanha de motivação inicial a 

uma inovação como “a campaign to generate specific effects, on the part of a 

relatively large number of individuals, within a specified period of time, and 

through an organized set of communication activities” (Rogers, 2003, p.473). 

É claro que essa campanha de motivação ia atingindo também os professores. 

Implicitamente os professores também podiam beneficiar da plataforma, se não 

se mantivessem à margem e assumissem uma atitude colaborativa. 

4. Muitos conteúdos foram colocados previamente na plataforma sem o 

conhecimento prévio dos professores. Alguns desses conteúdos eram muito 

dinâmicos e com design aliciante, para que a sua utilização pelos alunos e 

eventuais benefícios acabassem por atingir os professores em ondas subtis de 

curiosidade e participação. 

5. Os pais foram informados da implementação da plataforma. De certo modo, os 

professores iam vendo a plataforma como algo ‘oficial’, inerente ao serviço 

prestado pela escola, e de que os pais se podiam inteirar.  

6. Os professores foram sendo chamados a colaborar de uma forma gradual e 

positiva, por vezes de maneira quase subliminar, sabendo embora que não 

estavam obrigados a integrar a plataforma nos seus métodos de ensino mas 

que qualquer esforço e dedicação extra da sua parte seria deveras apreciado.  

 Ou seja: era assumida a importância do papel dos professores para o bom 

funcionamento da plataforma Moodle, sobretudo em processos motivacionais junto 

dos alunos. Se a plataforma era (como se afirmava em campanhas distribuídas aos 

alunos e pais) para funcionar em breve como um complemento ou extensão da sala de 

aula (visando a curto prazo um ensino b-learning) então os professores teriam 

inevitavelmente um papel activo e envolvente, sob pena de a plataforma morrer à 

nascença. 

Este nosso trabalho pretende acompanhar esse processo inicial, de certo modo 

nebuloso, algo perturbado e aparentemente caótico, sobretudo no que respeita ao 

papel e ponto de vista dos professores: como foram interiorizando e digerindo a 

implementação e consolidação gradual de uma plataforma online que conheceram a 

posteriori, quais as suas reacções iniciais, os seus receios e as suas expectativas, de 
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que modo foram ou não interagindo com os alunos online, o esforço que fizeram para 

tentarem motivar os alunos em relação ao uso dos conteúdos a eles destinados. 

Tentámos aproveitar o momento irrepetível do arranque, do lançamento de uma 

plataforma online para, durante alguns meses, recolhermos as opiniões dos 

professores directa ou indirectamente nela envolvidos. 

2.2.1. O local do estudo 

O nosso estudo realizou-se numa escola de ensino de inglês chamada English 

Alive, que se situa no centro de Portugal. É uma escola privada, relativamente 

pequena, cujos alunos (cerca de 300) são sobretudo crianças e jovens dos 6 aos 16 

anos. Muitos alunos inscreveram-se por sugestão dos pais, com o objectivo de 

efectuarem uma aprendizagem mais prática da língua inglesa e de conseguirem um 

diploma de Cambridge, embora todos esperem uma consequente melhoria das notas 

na escola oficial. A frequência é voluntária, a motivação reside nos reflexos da 

progressão na aprendizagem e o controlo e supervisão dos pais estão sempre 

presentes, já que se trata de um serviço pago. 

A English Alive tem um corpo docente fixo de oito professores, quase todos 

provenientes de países de expressão inglesa. Os professores fizeram a sua formação 

académica nos países de origem, complementada com uma especialização de ensino 

de inglês a estrangeiros (TEFL).  

Os alunos vêem a English Alive como uma réplica da escola oficial, embora de 

características diferentes, e acham que são apenas ‘obrigados’ a assistir às aulas e 

fazer o que se relaciona com as indicações directas dos professores, sobretudo o que 

pode condicionar os resultados das avaliações que serão do conhecimento dos pais. 

Todas as actividades levadas a cabo fora das aulas precisam de um esforço 

considerável de incentivos externos, já que dependem da motivação pessoal de cada 

aluno. O motivo mais invocado para a não participação nessas extra activities é a falta 

de tempo, o ter de estudar para a escola oficial. Todos os alunos sabem que essa é 

uma razão difícil de contestar e que os iliba por completo de qualquer 

responsabilidade. 

Com a digitalização e o alargar da internet foi considerada a alternativa de 

possibilitar aos alunos da English Alive o acesso aos conteúdos pedagógicos a partir 

de casa. Praticamente todos os alunos tinham computador e acesso à net. Com a 
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facilidade e a flexibilização do acesso às actividades propostas pelos professores, 

estaria assim ultrapassado o problema da falta de tempo. E a solução parecia ser uma 

plataforma Moodle para suporte online dos materiais pedagógicos de apoio. Mas era 

preciso vencer a inércia e criar hábitos nos alunos para que passassem a usar a 

plataforma de forma regular. Por isso era de grande importância o envolvimento dos 

professores da EA na implementação deste projecto. 

2.2.2. População do estudo 

Ao estudarmos os reflexos da implementação da plataforma online na escola 

English Alive, podíamos virar a câmara de observação para um dos seguintes lados: 

(i) para o ‘lado de cá’, o lado de quem apresenta, orienta e detém o controlo (o lado 

dos professores), (ii) ou para o ‘lado de lá’, dos utilizadores finais e possíveis 

beneficiários (o lado dos alunos).  Como reflecte o título deste estudo, optámos por 

virar a câmara para o lado dos professores, tentando analisar os reflexos da 

implementação da plataforma através da visão de quem sente entrar na sala de aula 

algo que mal conhece, que não domina, mas que admite ser útil e que tem de 

acompanhar, mesmo com transtorno e esforço extra.  

Conforme representamos na tabela 2, a amostra do nosso estudo é constituída 

por 6 professoras. Têm idades entre os 35 e os 46 anos, duas são solteiras e três não 

têm filhos ao seu encargo. Apenas uma não é proveniente de um país de expressão 

inglesa. Para além das normais habilitações académicas, todas são especializadas no 

ensino de Inglês a estrangeiros (TEFL) e têm uma alargada experiência pedagógica 

(mínimo 12 e máximo 24 anos). 

Tabela 2: Representação dos professores que compõem a população do nosso estudo 

de caso. 

Código para 

entrevistas 

(colectiva e 

individuais) 

Código para 

observação e 

diários*** 

Dados 

pessoais 

Referências 

profissionais relevantes 

para o ensino de Inglês 

e anos de experiência 

País de 

origem 
Observações 

E1e 

(colectiva) 

P4e 

‘esperto’ 

46 anos, 

casada,  

sem 

filhos 

TEFL*, cursos 

especialização  

24 anos experiência 

(só na  E.A**.) 

Portugal Faz parte da 

Direcção 

Pedagógica. 
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E2n 

(colectiva) 

 40 anos, 

casada,  

2 filhos 

TEFL integrado 

23 anos experiência 

Canadá  

E3n  

(colectiva) 

 35 anos, 

casada, 

 3 filhos 

TEFL 

12 anos de 

experiência 

Austrália Primeiro ano 

na E.A**. 

E4n 

(colectiva+indiv) 

P2n 

‘normal’ 

39 anos, 

solteira, 

vive 

sozinha 

TEFL 

13 anos  experiência 

(só E.A.) 

África do 

Sul 

Professor 

‘normal’ 

(entrevista) 

E5e 

(colectiva+indiv) 

P3e 

‘esperto’ 

37 anos, 

solteira, 

 vive 

sozinha 

TEFL, Mestrado, 

especializações 

diversas,13 anos  

experiência(só na 

E.A.) 

África do 

Sul 

 

Faz parte da 

Direcção 

Pedagógica. 

Professor 

‘esperto’· 

(entrevista) 

E6n 

(colectiva+indiv) 

P1n 

‘normal’ 

35 anos, 

casada,  

2 filhos 

TEFL, 

16 anos  experiência 

(só na  E.A.) 

Canadá Professor 

‘normal’ 

(entrevista) 

Notas: * TEFL é a sigla de um diploma que certifica a qualificação para o ensino de 

Inglês a estrangeiros (Teaching English as a Foreign Language). 

** E.A. é a abreviatura de English Alive. 

*** Professores ‘normais’ (Pn) são os têm neste estudo apenas o papel de leccionar, 

enquanto professores ‘espertos’ (Pe) têm também responsabilidades directivas e 

na implementação da plataforma. 

 

 

Professores ‘espertos’ e ‘normais’ 

Na entrevista colectiva os professores participaram apenas na sua condição de 

docentes, mas nas entrevistas individuais, nos diários e na observação de aulas 

videogravadas há distinção entre os professores participantes: dois professores 

acumulam responsabilidades na orientação pedagógica da plataforma e na criação de 

conteúdos digitais (e chamámos-lhes ‘espertos’), enquanto os outros se limitam à sua 

condição de professores (apelidados neste trabalho de ‘normais’). Para os distinguir, 

acrescentámos um ‘n’ aos professores ‘normais’ e um ‘e’ aos professores que 

considerámos ‘espertos’. 

Esta distinção entre os professores ‘normais’ e ‘espertos’ está na linha do que 

Meyer (2004) considerou como “novice teachers” e “expert teachers”: 
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“Novice teachers hold insufficcient conceptions of prior knowledge and its role in 

instruction to effectively implemente construtivist teaching practices. While expert 

teachers hold a complex conception of prior knowledge” (Meyer, 2004, p.970). 

Na difusão de iniciativas de implementação e integração das TIC em 

instituições educativas é muitas vezes considerada a importância do papel do 

‘professor esperto’. Durrington et al. (2000) chamam a atenção para o papel dos 

formadores de opinião que segundo Rogers (2003) são indivíduos influentes nas 

atitudes e comportamentos dos seus pares em determinado sistema social. Durrington 

et al. (2000) observaram que quando os formadores da opinião da instituição estudada 

(professores mais experientes e comprometidos com a qualidade educacional na 

instituição) usavam computadores no ensino, ocorria uma diminuição de adopção dos 

computadores pelos demais professores. 

2.2.3. Duração e período do estudo 

A implementação de uma plataforma é um processo que acaba por afectar 

transversalmente todo um sistema integrado de ensino. Por isso foi introduzida na 

English Alive de modo a que os seus efeitos se fossem alargando lentamente, como 

tenta ilustrar o triângulo da figura 1. Desse modo, dava-se margem para que os 

diversos actores se fossem adaptando e ia-se conseguindo tempo para criar, editar e 

publicar conteúdos, sem os quais não se justifica a existência de uma plataforma. 

Figura 1: Várias etapas da implementação da plataforma 

 

2012/2013 

Normas de utilização 

Compromisso com alunos 

Envolvimento dos pais 

2011/2012 

 Ano de consolidação 

Aperfeiçoamento dos conteúdos.  

Compromisso com professores      

2010/2011 

Ano de apresentação.  

Professores  contribuiram para criação de 
conteúdos 

  2009/2010 

  Ano zero 

 Construção e publicitação nos meses finais do 
ano lectivo 
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Durante o ano lectivo 2008/2009 os professores foram tendo conhecimento da 

determinação da Direção da English Alive em implementar uma plataforma Moodle 

que desse suporte a uma alteração na metodologia geral do ensino de inglês (que 

devria gradualmente aproximar-se do b-learning). Mas foi 2009/2010 o ano zero desse 

projecto: serviu para alterar e adaptar a plataforma, inserir os primeiros conteúdos, 

fazer experiências. Durante os últimos meses foram introduzidas algumas turmas-

piloto e fez-se uma grande divulgação a nível interno.  

No ano seguinte, 2010/2011, foi formalmente apresentada a plataforma online 

na English Alive, funcionando com todas as turmas, embora de forma gradual. Todos 

os professores foram aliciados a darem o seu contributo, não só em termos de 

divulgação e motivação junto dos alunos bem como na sugestão e criação de 

conteúdos adaptáveis às suas turmas. 

Em 2011/2012 tentou-se alargar a participação dos professores na plataforma. 

Para tal foram-lhes pedidos ou sugeridos determinados objectivos de acordo com os 

níveis que ensinavam. Pretendia-se, mantendo embora a não obrigatoriedade do uso 

da plataforma, um compromisso mínimo que garantisse e alargasse a interactividade 

dos professores com os alunos, socorrendo-se sobretudo de ferramentas disponíveis 

para o efeito (fórum, chat, wiki, etc). 

Para 2012/2013 os objectivos recaíram mais sobre o uso efectivo pela parte 

dos alunos. Com a criação de normas básicas para estabelecer um equilíbrio mínimo: 

a plataforma, cuja manutenção implica um peso considerável, não poderá ser 

totalmente facultativa, mas devido ao contexto da metodologia da English Alive, 

também não pode ser obrigatória. Determinaram-se participações mínimas, de 

preferência negociadas entre os professores e os alunos e adaptáveis ao longo do 

ano. Espera-se o estabelecimento de pequenos compromissos, pequenas metas que 

os alunos deverão tentar cumprir, sabendo que os pais poderão eventualmente estar a 

par dessas ‘negociações’.  

O nosso estudo iniciou-se em 2009/2010 mas decorreu sobretudo no ano 

lectivo de 2010/2011, ano da implementação formal da plataforma, ano em que foram 

surgindo ondas constantes de diferentes reacções nos professores, muitas vezes com 

enormes variações de amplitude emocional entre as expectativas e a realidade. Foi o 

ano ideal para colhermos a perspectiva dos professores em relação a uma nova 



CAPÍTULO  I – CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

31 

 

metodologia de ensino que haveria de mexer com as suas vidas a nível profissional e 

pessoal. 

3. Pertinência do estudo 

Introduzir uma plataforma num contexto educativo (escola) não é o mesmo que 

colocar um vídeo, um computador ou um projector ao serviço dos professores. Até 

pode parecer apenas mais uma ferramenta de contornos técnicos, mas não é. Uma 

plataforma consubstanciada em método b-learning tem como objectivo final o 

benefício dos alunos, mas mexe muito com os professores. E já que o papel dos 

professores é por todos considerado imprescindível, é importante conhecer as suas 

atitudes para que se possam fazer acertos e negociar níveis de envolvimento que 

garantam a implementação da plataforma de forma sustentada. 

Sabemos da importância que todos, a começar pelas entidades oficiais, 

dispensam à fortaleza das TIC, aos conteúdos disponibilizados em plataformas online, 

ao papel dos professores em todos os processos motivacionais que se relacionem 

com a procura, construção e partilha do conhecimento. Pela procura aturada que 

fizemos, encontrámos alguns estudos que falam da atitude dos professores perante as 

TIC em geral, mas encontrámos poucos que abordem especificamente a atitude dos 

professores perante os processos motivacionais relativos à implementação de uma 

plataforma no seu contexto de trabalho, a escola. Com efeito os estudos de pesquisa 

são raros quando o foco é a motivação ligada à tecnologia educacional (Bekele, 2010). 

O nosso estudo será pertinente logo à partida se pudermos contribuir para que 

de algum modo se valorizem as atitudes dos professores em processos motivacionais 

relacionados com a utilização das TIC pelos seus alunos. E como o estudo se passa 

precisamente durante o primeiro ano da implementação de uma plataforma online com 

a consequente alteração dos métodos seguidos até ao momento, faz com que as 

atitudes e opiniões dos professores ainda sejam genuínas, ainda não absorvidas pelo 

’sistema’, ainda não cristalizadas em função da prática corrente.  

Globalmente, a pertinência deste estudo pode ser considerada a três níveis:  

i) A nível geral, a quem estes assuntos interessarem, poderá constituir-se como 

mais um estudo no âmbito da relação dos professores com as TIC, centrado no 

contexto mais específico da área dos conteúdos e da inter-relação 

construtivista com os alunos, com a mediação de uma plataforma online. 
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Embora este estudo não deva ser generalizado (porque de um estudo de caso 

se trata), poderá servir de referência a trabalhos teóricos nesta área e/ou a 

práticas futuras, noutros contextos de trabalho. Apesar de concordarmos com 

Veenezky e Davis (2002), citados por Coll (2010, p.33), que concluem que os 

resultados relacionados com a aplicação das TIC em determinados contextos 

escolares dificilmente são transferíveis para outras realidades. 

Se os estudos em larga escala são importantes, eles deviam ser 

complementados com estudos qualitativos de projectos de escala mais 

reduzida, como recomenda o relatório europeu sobre o impacto das TIC nas 

escolas (Balanskat et al. 2006): “The advantage of small case studies is that 

they are context depended which large national/ international studies often fail 

to deliver” (p.9). 

 

ii) Ao nível mais restrito do ensino de línguas através do método b-learning, 

apoiado numa plataforma de gestão de aprendizagem (LMS) tipo Moodle. 

Temos conhecimento que essa situação se está a multiplicar e acreditamos 

que não seja imune às atitudes dos professores que nela tiverem de colaborar. 

 

iii) Por fim, ao nível da escola English Alive e vista de forma holística, já que as 

conclusões deste estudo poderão permitir reflexões, alterações de condutas, 

redefinição de metas e métodos, negociações sistemáticas com professores e 

alunos. 

 

As limitações inerentes a este trabalho cerceiam-lhe qualquer veleidade de 

abrangência. Mas acalentamos a hipótese de que possa eventualmente ancorar num 

estudo futuro que o sequencie e alargue, onde se possa determinar com mais precisão 

até que ponto o sucesso ou insucesso de uma plataforma integrada em sistema de 

ensino b-learning é ou não subsidiário do modo como se deram os primeiros passos 

no envolvimento dos professores na fase inicial da sua implementação. 
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1. As TIC na educação 

Os inúmeros avanços tecnológicos têm-nos permitido, talvez até exigido, 

sair de estratégias educativas focadas na apresentação da informação de forma 

unidireccional e abstracta para a informação construída de forma partilhada, 

adaptando-se rapidamente de acordo com o interesse e necessidades de cada 

pessoa. Os avanços na tecnologia hipermédia permitem controlar a informação, 

gerando os seus próprios assuntos e testando hipóteses alternativas; o vídeo cada 

vez mais flexível, de maior qualidade e menos ‘pesado’ oferece a oportunidade de 

se poder trabalhar em ambientes mais concretos e mais ricos ao nível dos 

conteúdos; e com o avanço da internet, cada vez mais a divulgação, a colaboração 

e a partilha se processam em tempo real. 

 A aceleração das modificações técnicas devido às TIC implica uma variação 

constante ao nível dos conhecimentos operacionais ligados a cada profissão, e uma 

flexibilidade que não se relaciona apenas com processos produtivos ou meios de 

distribuição. Os conhecimentos pessoais também precisam de uma actualização 

constante para se integrarem nas novas exigências. Graças a sistemas 

especializados e a programas de simulação, os conhecimentos podem ser 

“separados das pessoas e colectividades que os haviam decretado, depois 

recompostos, modularizados, multiplicados, difundidos, modificados, mobilizados à 

vontade” (Lévy, 1993, p.119). 

 A revolução tecnológica tornou-se a base material desta nova sociedade, 

onde imperam valores ao nível da individualidade e da comunicação aberta. As 

novas tecnologias assumem um lugar de destaque em todos os segmentos sociais, 

permitindo o entendimento da nova estrutura social em rede e consequentemente 

de uma nova economia onde a tecnologia da informação é considerada uma 

ferramenta indispensável na manipulação da informação e construção do 

conhecimento pelos indivíduos, pois "é o gerar do processamento e da transmissão 
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de informação que se torna a principal fonte de produtividade e poder" 

(Castells,1999b, p.21). Existe uma relação intrínseca e complementar entre a 

tecnologia e a informação, que faz com que esta revolução seja diferente das 

anteriores em que se dava primazia a um aspecto em detrimento de outro. AsTIC 

penetraram na sociedade de forma efectiva, exercendo grande influência na vida 

social, económica e política, contribuindo para um novo modelo de sociedade com 

a democratização do saber (Castells, 2002). Um modelo de sociedade que facilita a 

interacção entre as pessoas, podendo ser implementada em todos os tipos de 

processos e organizações, com o desenvolvimento das TIC a contribuir para a 

produção comum da informação e construção partilhada do conhecimento. 

Todas essas possibilidades vieram potencializar as TIC. As suas cada vez 

mais vastas possibilidades alargaram o manancial de informação e conhecimentos 

a um nível difícil de abarcar. Os inúmeros links convidam a uma procura ‘saltitante’ 

e intermitente, desencorajando os consumidores da procura aprofundada ou ‘deep 

thinking’ (Carr, 2012). Cada vez mais informação é processada e disponibilizada em 

imensos ‘armazéns’ de informação (com destaque para o Google), dando-nos a 

sensação de que ali nada falta, de que basta escrever uma ‘tag’ e fazer ‘enter’ para 

surgir o que procuramos.  

A evolução das técnicas de gravação de áudio e vídeo, e a facilidade da sua 

partilha através da banda larga (nomeadamente no Youtube), difundiu a informação 

de forma mais directa, menos abstracta e enriquecida. Inúmeros tutoriais partilham 

conhecimento de forma ilustrada e ao vivo, invadindo áreas que há bem poucos 

anos eram exclusividade do ensino escolar tradicional.  

Plataformas de difusão de conteúdos e auxílio pedagógico foram surgindo 

online: quer como propostas de ensino independente à distância, quer como 

prolongamento interligado com o ensino presencial (b-learning). 

As redes sociais (como o Facebook) vão-nos invadindo com um leque cada 

vez mais vasto de informação através de partilhas (‘sharing’) que se desmultiplicam 

de forma exponencial.  

Todo este processo se vai desenvolvendo um pouco ao estilo underground, 

de forma poderosa mas acéfala, sem nós (os principais envolvidos e objectos do 

processo) nos apercebermos de que cada vez mais todo esse tsunami de 
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informação nos é insinuado, imposto por alguém que nos controla sem disso termos 

consciência.  

Com efeito, a auto-estrada da informação já há muito que deixou de ser de 

sentido único: à medida que vamos pesquisando informação online, vamos também 

fornecendo informação acerca dos nossos hábitos e até de alguns dados pessoais 

(Carr, 2012). Essa informação pessoal vai sendo processada e cada vez mais o 

objectivo dos motores de busca é ‘adivinhar’ e direccionar-nos a informação de 

acordo com os interesses que formos demonstrando. Sem disso tomarmos 

consciência, vamos sendo desencorajados de efectuar pesquisas aprofundadas e 

manietados de qualquer intervenção crítica. Mas esse será o preço que pagaremos 

pacificamente pelo prazer de sermos servidos com informação e conhecimento à 

nossa medida. 

Esta evolução tecnológica tem ultrapassado todas as previsões em termos 

de celeridade. E essa aceleração reflecte-se na literatura relacionada com as TIC, 

nomeadamente quando aplicadas à educação. Muitos artigos que ainda 

recentemente considerávamos inovadores, tornam-se rapidamente 

desactualizados. Alguns dos livros publicados (relacionados com o efeito provocado 

pelas TIC na educação) hoje mal têm tempo para se darem a conhecer. O seu 

interesse é rapidamente obliterado pois não lhes é permitida a necessária 

maturação, como acontecia há relativamente pouco tempo. O (muito) que se tem 

escrito nos anos recentes acerca das novas tecnologias nas escolas acaba por 

reflectir os efeitos avassaladores das TIC que se vão implantando nas escolas de 

fora para dentro, tendo como veiculadores não apenas os professores mas 

sobretudo os alunos. Os sistemas educativos tradicionais continuam a trilhar o seu 

percurso conduzindo-se por caminhos outrora inquestionáveis e hoje cheios de 

fragilidades difíceis de disfarçar.  

Apesar dos inegáveis benefícios que as novas tecnologias permitem ao 

nível da disponibilização e partilha de conhecimentos, as TIC continuam a arrastar 

consigo fortes incompatibilidades com a escolarização: "There are deep 

incompabilities between the demands of new technologies and the traditional 

school" (Brown, 2009, p.15). Segundo Brown há um conflito ('clash') entre a 

escolarização tradicional, muito enraizada no sistema de ensino americano, e a 

força das novas tecnologias que se vai impondo gradualmente. 
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Papert (1993a) tinha razão ao afirmar que os problemas nas escolas não 

iriam surgir devido a factores económicos de maior ou menor possibilidade de 

aquisição de tecnologia, mas sim ao nível cultural. Os actores principais 

(professores e alunos), que no palco da escola têm de se inter-relacionar em 

processo continuados de ensino e aprendizagem, precisam constantemente de 

redefinir os seus papéis, para encontrarem a estabilidade emocional que sentem ter 

perdido. Os professores vão assimilando a evidência de que estão a deixar de ser 

os timoneiros principais na divulgação e transmissão do conhecimento, mesmo 

quando definido ao nível curricular, pois tudo está agora acessível online e inserido 

em processos continuados de partilha. E, ligados ainda ao papel de educadores e 

garantes da aprendizagem, sentem muitas vezes a falta da cobertura e suporte das 

novas tecnologias em relação às suas tarefas educacionais, como alerta Laurillard: 

“Tools and technologies, in their broadest sense, are importante drivers of 

education, though their development is rarely driven by education” (Laurillard, 

2012, p.2). 

 Embora cientes de que este tema devia ser tratado de forma holística, as 

especificidades do nosso trabalho fazem com que tenhamos de o encarar de uma 

forma específica: o relacionamento dos professores com os seus alunos, através da 

mediação de uma plataforma online (Moodle) num sistema b-learning de ensino e 

aprendizagem. Uma plataforma veiculadora de conteúdos educacionais, mas vista 

como um veículo intermédio facilitador dos processos de selecção e apresentação 

de conteúdos e da intercomunicação entre alunos e professores, em processos de 

aquisição e construção de conhecimento. 

Essa relação que enquadra o uso das TIC pelos professores-alunos-

conteúdos pode ser ilustrada com a imagem de um triângulo interactivo sugerido 

por Coll, Mauri e Onrubia e que representámos na figura 2, acrescentando a 

palavra ‘plataforma’devido à sua importância como ferramenta criadora e 

veiculadora dos conteúdos: 

“Lembremos que o que define o tipo de uso que se dá às TIC é a sua posição 

na rede de relações que se estabelecem entre os três elementos do triângulo 

interactivo (professor, estudantes e conteúdo) enquanto são realizadas as 

actividades de ensino e aprendizagem” (Coll, Mauri e Onrubia, 2010, p.85). 
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Figura 2: Representaçãodo triângulo interactivo sugerido por Coll, Mauri e Onrubia 

 

 

 

  
 

  Adaptação esquemática nossa, a que acrescentámos ‘Plataforma’ 

Laurillard realça também a importância que essa relação triangulada tem 

nos processos de ensino e aprendizagem com suporte das TIC: 

“The continual iteration between teacher, student, and content makes this kind 

of teacher-student dialogue akin to the process we see in learning through 

practice” (Laurillard, 2012, p.75). 

O papel do professor neste processo constante de procura e partilha da 

informação e do conhecimento é muito importante. No entanto “teachers cannot act 

alone to innovate in a successful and sustainable manner: rather, novel ideas and 

approaches need to be propagated through and across communities” (Laurillard e 

Masterman, 2010, p.10). Não pode deixar de ser considerada a inter-relação que se 

processa a outros níveis: alunos/alunos, alunos/pais, professores/professores, etc. 

E as plataformas online que ultimamente estão a ser implementadas em ambientes 

educacionais (na sua maioria, b-learning) já são desenhadas tendo em 

consideração as novas potencialidades de interligação e os diversos aplicativos que 

permitem uma participação mais alargada dos diversos intervenientes. São as 

chamadas Digital Teaching Platforms (DTP).  

Se estivermos a caminhar para um processo transversal e multi-direccional 

de construção e partilha de conhecimento, suportado por ferramentas e conteúdos 

ligados às novas tecnologias, então é lícito esperar que todo esse esforço resulte 

num maior enriquecimento ao nível da educação e aprendizagem. 

1.1. Incorporação das TIC na educação 

 Nas últimas décadas o cenário social, político e cultural tem vindo a sofrer 

uma transformação inexorável que tem obrigado os investigadores a repensar e a 

reformular paradigmas e modelos educacionais, e a redefinir constantemente 

 

PROFESSOR 

ALUNOS CONTEÚDOS 

Plataforma 
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hipóteses para cenários futuros. Desde sempre que a educação tentou incorporar 

as tecnologias que foram surgindo para melhorar e potenciar o papel dos 

professores. As novas tecnologias cedo deixaram de ser apenas divulgadoras ou 

repositórios de informação para, muito por acção do utilizador que foi abandonando 

o papel de consumidor passivo, se tornarem em mediadoras da aquisição de 

conhecimento e aprendizagem. A incorporação das TIC no sistema educativo 

trouxe muitas expectativas, nem sempre convertidas em sucesso, pois teve pela 

frente muias resistências iniciais sobretudo da parte dos professores (Paiva, 2007). 

As inegáveis potencialidades das novas tecnologias foram avolumando a 

ideia de que o mundo educacional se poderia transformar num ‘país das 

maravilhas’, onde tudo passaria a ser possível. Mas, tal como na lista da rainha de 

copas existiam seis coisas impossíveis de realizar antes do pequeno-almoço, 

também nem tudo corre às mil maravilhas nas escolas ligadas às TIC (Salomon and 

Perkins, 1996).  

O desenvolvimento tecnológico e as TIC integradas posteriormente na 

internet, foram redefinindo o desenho de um novo cenário global, pois o 

conhecimento “passou a ser a mercadoria mais valiosa de todas e a educação e a 

formação são as vias para produzir e adquirir essa mercadoria” (Coll, Mauri e 

Onrubia, 2010, p.68). O modo por vezes pouco sustentado da incorporação das TIC 

na educação formal e escolar pode justificar-se com as exigências inerentes ao 

contexto mais lato da globalização que está a tornar o mundo plano (Friedman, 

2007). Castells sustenta que a urgência da implementação das TIC na educação 

estaria sobretudo associada a interesses políticos, económicos e de mercado de 

trabalho:  

“I tend to think that it is in the interest of the most enlightened business groups 

to support the high road of informational development, linking up productivity, 

quality of life, and investment in technology and education throughout the 

world” (Castells, 1999, s/p). 

 O Livro Branco da Comunidade Europeia (1993), que passados tantos anos 

ainda hoje permanece um marco de referência em termos de directivas a nível da 

necessidade da valorização pessoal tendo em vista o emprego, proclamava a 

urgência da formação em TIC dos alunos integrados nos sistemas educativos: 
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“School children and students should learn to use ICTs, in particular in order 

to resolve general education and training problems. Educating potential ICT 

offers to enable them to make effective use of ICTs […] by developing 

appropriate software and training teachers and instructors” (White paper 

COMCRO, 1993). 

 Instituições de referência mundial como a Eurydice (criada pela Comissão 

Europeia para fornecer e analisar as políticas e sistemas de educação na Europa) 

recomendam a implementação das TIC nas escolas, realçando a sua importância 

nos processos de ensino, aprendizagem e gestão escolar, dando grande relevo ao 

papel do professor ao leme dos novos recursos para efectuarem essa mudança:   

“Improving the quality of education thanks to multimedia and internet 

technology is one of the priorities of European cooperation. All schools, if not 

all classes, should be highly computerized, all teachers should be able to use 

the technology to enhance their working methods and all young people should 

be able to broaden their horizons by using it comfortably though with the 

necessary critical perspective” (Eurydice, 2004). 

 Na Sociedade de Informação todos apoiam sem questionar o 

apetrechamento tecnológico das escolas, beneficiando os governos do “efeito 

auréola” em relação a tudo o que diga respeito às TIC (Amstrong e Casement, 

2001). Vários estudos empíricos acabaram por dar corpo a um modelo muito 

difundido que tenta teorizar a aceitação da tecnologia pelas pessoas: TAM, ou 

Technology Acceptance Model. Segunda a ‘TAM’, a intenção comportamental de 

um indivíduo para a utilização das TIC seria determinada por duas crenças: (i) a 

sua utilidade, já que as novas tecnologias significariam melhorias ao nível 

profissional; (ii) e a sua facilidade de utilização, pois, tendo em conta a observação 

prática, as tarefas passariam a ser efectuadas com economia de esforço (Bekele, 

2010). 

 A escola como sistema estruturado ainda funciona com bases 

organizacionais rígidas e em espaços pouco flexíveis, a que Tyack e Cuban 

chamaram a gramática da escola (citados por Buckingham, 2007, p.62). E sempre 

foi avessa a inovações, salvaguardada por quem tem poderes decisórios e que nela 

confia para garante disciplinador, orientador e até protector das gerações mais 

novas. A escola tradicional admite a importância das TIC, mas assume em relação 
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a elas um papel cauteloso, selectivo, lento. E, levando em consideração vários 

estudos realizados e sintetizados por Peralta e Costa (2007), a resistência à 

inovação tecnológica é mais forte nos países do sul da Europa. 

 As inegáveis potencialidades das TIC acabam por avolumar uma onda 

generalizada de confiança e inevitabilidade em relação à sua implementação no 

sistema educacional. A UNESCO referiu-se ao custo-benefício da implementação 

das TIC, que considera significativamente positivo no alastrar do acesso à 

educação a um maior número de pessoas: 

“Evidence shows the positive contribution communication technologies to 

widen access to education and improve quality of learning materials at costs 

that are significantly smaller than traditional ways of teaching or learning when 

large and dispersed populations are to be served” (UNESCO, s/p, 2005).  

 Os investimentos, mesmo volumosos, raramente são questionados: fibra 

óptica e internet de banda larga nas escolas, computadores, quadros interactivos e 

videoprojectores nas salas de aula. Mas, como referem Laurillard e Masterman 

(2010) torna-se quase impossível avaliar correctamente a relação esforço-benefício 

no que às TIC diz respeito. 

 Em geral, os estudos que referem a integração das TIC no contexto escolar 

referenciam duas evidências (Jonassen, 2000; Armstrong e Casement, 2001; 

Buckingham, 2007; Coll e Monereo, 2010;): (i) as TIC estão hoje efectivamente 

implantadas nas escolas de forma marcante e irreversível, pese embora o muito 

que há a fazer em termos de utilização e aproveitamento para uma eficiente 

comunicação e construção do conhecimento, com a envolvência dos vários actores 

interessados (em especial professores e alunos); (ii) as escolas foram absorvendo e 

adaptando as potencialidades das TIC mas não alteraram ainda significativamente 

os seus paradigmas de ensino e nem a sua reconhecida importância tem tido força 

suficiente para reformular os currículos.  

Mas não basta tentar tapar a "brecha digital" (Santoyo e Martinez, 2003) 

invadindo as escolas com equipamento tecnológico. Devem-se criar processos para 

facilitar e estimular a correcta apropriação desses meios para que seja possível 

uma construção do conhecimento com a participação interactiva de professores e 

alunos. Em geral, as novas tecnologias já são do conhecimento prático dos alunos 

quando tentam ser adoptadas pelos sistemas educativos. Basta lembrar que um 
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simples telemóvel concentra, e com melhor qualidade, a maioria da tecnologia de 

apoio usada pelos professores ao longo das últimas décadas, para além do acesso 

quase imediato à informação online e à intercomunicação permanente com 

suportes de multimédia. Para Bates (2005) as tecnologias não são boas nem más 

em si mesmas, o que se deve considerar é o uso efectivo que delas se faz no 

contexto educacional: “Technology is neither good nor bad in itself, but it is the way 

that it is used that matters” (p.2). E acrescenta que nem mesmo o facto de serem 

apelidadas de novas tecnologias as torna inquestionavelmente eficazes no ensino e 

aprendizagem: 

"Newer technologies such WWW are not necessarily better (or worse) for 

teaching or learning than older technologies. New technologies are just 

different, and we need to understand the differences and the appropriate 

circumstances for applying various technologies for effective distance 

teaching and learning. The choice of technology should be driven not by its 

novelty but by the needs of the learners and the context in which we are 

working” (Bates, 2005, p.3). 

Com efeito, oscomputadores em si mesmos e a sua simples presença na 

sala de aula pouco acrescentam em termos de auxílio na aprendizagem. Mesmo 

que apetrechados com software relevante, não levam automaticamente os 

professores a repensarem os seus métodos de ensino nem fazem com que os 

alunos adoptem novos modelos de aprendizagem (Salomon and Perkins, 1996). O 

que realmente importa é o uso que se faz das tecnologias (sejam novas ou antigas) 

em processos de ensino e aprendizagem. O que importa são os sujeitos ligados a 

esse uso. O que importa, afinal, são as pessoas. 

 Enquanto o ensino for ministrado por pessoas e para pessoas, não 

acreditamos que a implementação das TIC no sistema escolar acabe por dar razão 

à profecia de Papert: “Schools as we know them today will have no place in the 

future” (Papert, 1993ª, p.9). Muito menos a radical sociedade sem escolas 

(‘deschooling society’) de Illich (1985) corre o risco de acontecer, apesar de o 

ensino necessitar de ser constantemente questionado e adaptado, sem nunca se 

descurar a influência crescente das novas tecnologias. 

A escola sempre foi palco privilegiado da utilização das tecnologias à 

medida que iam surgindo. Por exemplo, o ensino à distância já faz uso das 
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tecnologias há anos, apoiado durante muito tempo em tele-emissões ou gravações 

de áudio e vídeo. As novas tecnologias (TIC), sobretudo as que apoiam o ensino 

online suportado por plataformas (b-learning), têm vindo a esbater os muros entre o 

ensino convencional (em presença) e o ensino e aprendizagem à distância, como 

afirma Bates (2005): 

“To make good decisions about technology in education, we need to 

understand the relative educational strengths and weaknesses of different 

technologies, and what needs to be done to use technologies effectively” 

(Bates, 2005, p.2). 

Para que o esforço da integração das TIC no ensino traga benefícios é 

imprescindível que os professores se apropriem das funcionalidades dessas 

tecnologias (e, no sistema b-learning, das plataformas online e seus conteúdos) de 

forma aberta mas crítica. Não como técnicos, mas como trabalhadores do 

conhecimento (Cobo, 2005), que queiram incorporar as TIC de modo criativo nas 

suas funções pedagógicas e emocionais, tendo sempre como objectivo o benefício 

dos alunos (Papert, 1993b; Empirica, 2006).  

 "Em que condições as TIC têm um efeito positivo no ensino e na 

aprendizagem?". Foi à volta desta questão que em 2009 setenta investigadores e 

responsáveis políticos se reuniram em The Hague, na Holanda, desenvolvendo um 

'Call to Action' para definirem as bases do "International Handbook of Information 

Technology in Primary and Secondary Education" (Voogt et al., 2011). Duas dessas 

acções relacionam-se com a aprendizagem e preparação do professor para a 

implementação da tecnologia e com o papel facilitador das escolas em tentarem 

que essa integração aconteça. As principais conclusões dessa acção conjugam-se 

no acordo global de que o envolvimento activo dos professores e das escolas é a 

chave para a implementação das TIC na prática educativa. 

1.2. As TIC no sistema educativo português 

 Portugal sempre admitiu um atraso significativo em relação à maioria dos 

países europeus (sobretudo em relação à Finlândia, que assume como país de 

referência) a nível da integração das TIC na Educação. Mas não ficou estagnado e 

foi tendo experiências enriquecedoras ao longo dos últimos anos, que contribuíram 
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para potenciar os resultados das medidas mais marcantes implementadas em 2007 

com o Plano Tecnológico para a Educação PTE). 

1.2.1. Breve historial 

Recorrendo a documentos oficiais, sobretudo à análise retroactiva do Livro 

Verde (1996) e aos documentos de lançamento do Plano Tecnológico da Educação 

(PTE, 2007) fizemos um breve historial da integração das TIC na Educação em 

Portugal. Tendo como marco o PTE (2007), dividimos as iniciativas oficiais em dois 

blocos:  

 a)  a partir de 1985, com as primeiras iniciativas, até 2007 (PTE); 

b) do lançamento do PTE  até 2010 com as primeiras análises aos 

resultados desse plano. 

 

a) Primeiras iniciativas, até ao PTE  (1985-2007)  

 

 Em 1985 foi lançado o projecto Minerva que decorreu até 1994. Visou a 

introdução sistemática e gradual dos computadores no ensino através de 

apetrechamento informático das escolas, formação de professores, 

desenvolvimento de software educativo e promoção da investigação no 

âmbito da utilização das TIC nos Ensinos Básico e Secundário. 

 

 Em 1996 foi lançado o Programa Nónio-Século XXI, constituído por quatro 

subprogramas: i) aplicação e desenvolvimento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC); ii) formação em TIC; iii) criação e 

desenvolvimento de software educativo; iv) difusão de informação e 

cooperação internacional. 

 

 O Programa Internet nas Escolas (1996) consistiu na ligação à Internet das 

bibliotecas de todas as escolas públicas, privadas e profissionais, do 5º ao 

12º ano de escolaridade, através da Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(RCTS). 

 

 Em 1996 foi lançado o Livro Verde para a Sociedade de Informação em 

Portugal (na sequência do Livro Branco do Concelho da Europa, 1993, 

ratificado no Conselho Europeu de Essen em 1994), que no capítulo quarto 
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faz uma resenha do que foi feito até então e estabelece metas para a 

integração das TIC e formação dos professores até o ano 2000.  

 

 Em 2005 surge o Plano Tecnológico, “um plano de acção para levar à 

prática um conjunto articulado de políticas que visam estimular a criação, 

difusão, absorção e uso do conhecimento, como alavanca para transformar 

Portugal numa economia dinâmica e capaz de se afirmar na economia 

global” (PT, 2005) Foi estruturado segundo três eixos de orientação: 

Conhecimento, Tecnologia e Inovação. 

 

 Ligar Portugal é um programa de acção integrado no Plano Tecnológico 

(2005) que visa mobilizar a sociedade de informação e do conhecimento, 

tentando apoiar a aquisição de computadores e criando facilidades em 

termos de conexão através da internet, visando sobretudo as escolas e seus 

actores. 

 

 Em 2005, com o projecto “moodle-edu.pt”, pretende a CRIE (Computadores, 

Redes e Internet na Escola) lançar um movimento de potenciação do ensino 

e aprendizagem online por todos os actores do ensino básico e secundário, 

através da apropriação generalizada da plataforma Moodle, por ser 

“considerada das melhores, se não a melhor, plataforma de gestão ensino-

aprendizagem LMS (Learning Management System)” (projecto moodle-

edu.pt 2005). 

Este projecto apresentou 4 fases, permitindo uma abordagem à criação de 

Moodles nas escolas de forma diferenciada: i). Fundação (Julho 2005); ii). 

Divulgação (Janeiro 2006); iii). Disseminação (Janeiro a Junho 2006); 

iv).Generalização (Janeiro a Junho 2007). 

 

b) Lançamento do PTE e iniciativas posteriores 

1. Lançamento do Plano Tecnológico da Educação ( PTE)  

Dois anos após o lançamento do Plano Tecnológico (PT, 2005), o Governo 

admite que Portugal apresenta debilidades em todos os eixos que as comunidades 

internacionais consideram importantes para a integração das TIC na educação: 

tecnologia, conteúdos, formação, e investimento/financiamento. Portugal apressou-
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se a estabelecer um plano ambicioso de recuperação. As Grandes Opções do 

Plano 2007 estabeleceram um conjunto de metas, acções e medidas concretas 

para a modernização tecnológica da Educação. 

O Plano Tecnológico da Educação (PTE) foi lançado em 2007, que ficará 

como o ano de referência em relação às TIC no sistema educativo português. O 

PTE foi um plano arrojado virado sobretudo para a integração das TIC na 

Educação, com a ambição de colocar Portugal entre os cinco países europeus mais 

avançados em matéria de modernização tecnológica das escolas até 2010, 

coincidindo com a meta temporal recomendada pela Eurydice, seguindo os 

objectivos da estratégia de Lisboa (Eurydice, 2004). 

 O PTE foi estruturado em três eixos de actuação principais: Tecnologia, 

Conteúdos e Formação: 

i) Tecnologia: pretendia-se dotar todas as escolas de um número adequado 

de computadores, de impressoras, de videoprojectores e de quadros 

interactivos, bem como a ligação à internet de banda larga. 

ii) Formação: o objectivo era continuar a melhorar os sistemas de formação de 

docentes para aumentar a sua eficácia e assegurar a certificação e 

valorização profissional de competências. 

iii) Conteúdos: lançamento progressivo durante o ano lectivo de 2008-2009 da 

plataforma virtual de conhecimento Mais-Escola.pt e da plataforma Escola 

Simplex. 

 Quando falamos de ensino em Portugal referimo-nos sobretudo ao ensino 

da rede pública, mas não podemos deixar de mencionar o ensino particular e 

cooperativo, que representa uma fatia de cerca de 20% do ensino global (AEEP, 

2009).  

“Para as escolas que não pertencem à Rede Pública, prevê-se que o 

processo se desenrole da mesma maneira no que respeita à inscrição, aos 

preços do equipamento, à opção de aquisição de serviços de Internet de 

banda larga, à escolha de operador, à assistência técnica e à distribuição dos 

computadores na escola” (http://www.eescolinha.gov.pt) 

Pretendia-se uma abrangência total em relação ao ensino, por isso as escolas e 

colégios privados não ficaram de fora do PTE. 
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1.2.2. Resultados da aplicação do PTE 

Jonassen (2000) afirma que “muitas inovações tecnológicas falharam 

porque não foram correctamente implementadas” (p.296), advogando uma 

autêntica revolução na educação, não apenas nas metodologias mas 

principalmente no espírito dos actores intervenientes. E na prática os resultados 

ansiosamente aguardados após a aplicação do Plano Tecnológico da Educação 

(PTE) acabaram por não resultar em efeitos manifestamente positivos no sistema 

de ensino português ao nível das três vertentes referenciadas: tecnologia, formação 

e utilização de conteúdos através de plataformas online. 

a) A nível tecnológico 

 Dois anos após o seu lançamento, um relatório do progresso do Plano 

Tecnológico da Educação (PTE) destaca com otimismo que “as escolas 

portuguesas se estão a tornar ambientes de aprendizagem de referência na 

modernidade e na inovação” e, depois da distribuição de mais de um milhão de 

computadores a alunos e professores, “Portugal tem hoje uma das maiores taxas 

de penetração de banda larga móvel do mundo e é o País com mais computadores 

portáteis por mil habitantes”(www.min-edu.pt). 

Só que (e não se trata apenas de Portugal) apesar dos avultados 

investimentos, em geral o impacto dos equipamentos e das TIC sobre as práticas 

educacionais escolares continua limitado, notando-se um grande desfasamento em 

relação às expectativas que acompanharam esses investimentos, pois “a simples 

incorporação ou o uso em si das TIC não geram, inexoravelmente, processos de 

inovação e melhorias do ensino e da aprendizagem” (Coll e Monereo, 2010, p.75). 

Não se trata de um problema de novas tecnologias mas de novas mentalidades. O 

foco, como refere Papert (1993a), não se deve colocar em relação à máquina mas 

sim em relação à mente. Papert alertou ainda para o perigo do professor poder vir a 

assumir na escola um papel cada vez mais técnico, se as escolas ficassem 

inalteradas em todos os outros aspectos: 

“Injecting a new management plan into an otherwise unchanged School is like 

injecting computers or a new curriculum while leaving everything else 

unaltered" (Papert,1993b, p.61).  
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 Talvez não baste que o governo português apregoe o ratio de dois 

computadores por aluno e a instalação da banda larga em praticamente todas as 

escolas (Público, 2009) para que as TIC estejam efectivamente a produzir 

resultados práticos. Não nos podemos esquecer que os meios tecnológicos não são 

mais que meros instrumentos, e que o principal objectivo deverá ser a 

aprendizagem, pois na introdução das TIC nas escolas devemos ter sempre 

presente a forte distinção entre o elemento humano e o não humano (Blasquez e 

Alonso, 2006). 

b) A nível de formação 

 No passado tivemos muitas expectativas e agora temos as tecnologias nas 

escolas. O que falta, segundo Laurillard, é lançar pontes entre as duas: “bridges 

between what digital technologies make possible, and what our educational 

ambitions require” (in Beethan e Sharpe, 2007, prefácio). Os engenheiros dessas 

pontes serão essencialmente os professores, por isso é importante definir e ter 

consciência do papel que lhes cabe no processo de implementação das TIC nos 

sistemas educativos. Definir as competências básicas e específicas que devem 

adquirir e que papel se pretende para os professores: ou aproveitar o impulso das 

novas tecnologias para melhorar o seu papel de mentor e facilitador na construção 

gradual de conhecimento; ou manter o status quo e não mexer nas práticas de 

ensino, usando apenas as facilidades das TIC como um mero transmissor de 

conhecimentos.  

 O Livro Verde para a Sociedade em Portugal (2007) reitera a necessidade 

de se tornar a escola num espaço de interactividade e de partilha de conhecimento 

sem barreiras, sendo para isso crucial a competente formação dos professores em 

TIC: 

“Os professores têm um papel determinante na formação de atitudes, 

positivas e negativas, face ao processo de ensino-aprendizagem. (…) No que 

se refere à educação e à formação, as novas tecnologias possibilitam a 

passagem do ensino tradicional para a auto-aprendizagem permanente, 

baseada largamente na descoberta interactiva multimédia, desde os primeiros 

anos de vida da criança, alterando-se o papel do professor tradicional, de 

apresentador da informação para guia de acesso à informação”. (Livro Verde, 

2007, pp. 46-47). 
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 O plano de formação do Plano Tecnológico da Educação estabeleceu metas 

e mecanismos de certificação de competências, e criou cursos de formação 

modulares e progressivos para o domínio e utilização das ferramentas básicas TIC. 

Essa formação foi considerada não só urgente como obrigatória, por isso foi 

formalmente publicada em Diário da República: “Instituir, já a partir de 2008, um 

programa de certificação obrigatória dos agentes da comunidade de ensino em 

domínio das ferramentas básicas TIC” (DR-180, 2007, realce nosso). Costa (2008) 

no seu estudo de implementação das competências TIC (p.18) apresenta o tipo de 

certificação proposto aos professores que resumimos na tabela 3: 

Tabela 3: Quadro de certificação dos professores em TIC. 

Certificado: 1 - Certificado de 

Competências 

Digitais 

2 - Certificado de 

Competências 

Pedagógicas com 

TIC 

3 - Certificado de 

Competências 

Pedagógicas com 

TIC de Nível 

Avançado 

Objectivos: 

 

 

Usar as TIC 

como 

ferramentas 

funcionais no 

contexto 

profissional 

 

Integrar as TIC como 

recurso pedagógico, 

desenvolvendo 

estratégias de ensino 

para melhorar as 

aprendizagens dos 

alunos. 

Inovar em práticas 

pedagógicas com 

TIC, colaborando 

com a 

comunidade 

educativa. 

Fonte: adaptação a partir de Costa (2008) 

 São três estágios referenciais que vão (1) da simples utilização das TIC na 

óptica do utilizador, ficando os professores habilitados a “conduzir” um computador 

em tarefas de apoio mínimo, na linha do que estipula para o mercado de trabalho a 

Carta Europeia de Condução em Informática (ECDL-European Computer Driving 

Licence); até um patamar mais elevado (3), que pressupõe práticas partilhadas que 

advêm da experiência acumulada, nomeadamente na criação e distribuição de 

conteúdos digitalizados. No meio fica o objectivo intermédio (2), desejável para a 

maioria dos professores: que aprendam a usar as TIC de forma a poderem intervir 

activamente na melhoria das aprendizagens, para benefício dos alunos. São três 

certificados que, “transversalmente unidos pelo conjunto de macro competências, 

nos parecem dever caracterizar o desempenho de qualquer professor no Século 

XXI” (Costa, 2008, p.18). 



CAPITULO  II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

51 

 

 A propósito da necessidade do empenho dos professores em todo este 

processo de formação e envolvimento pró-activo dos professores nas TIC, Roberto 

Carneiro, ex-ministro da Educação, afirmou: 

"É preciso que os professores se abram às novas tecnologias, que não 

tenham medo delas e as introduzam plenamente nas suas práticas 

pedagógicas, para que não haja um hiato, como se verifica muitas vezes, 

entre uma escola analógica, do século XX, e os alunos do século XXI" (citado 

por Agência Lusa, em 18.6.2009, (www.educare.pt)  

 O passo seguinte, e em articulação com esta formação inicial, foi a 

elaboração e apresentação de um modelo de formação contínua, a funcionar de 

forma flexível e tendo em conta as propostas e especificidades de cada escola ou 

agrupamento educativo: 

“Para a organização da formação privilegia-se, pois, uma abordagem local 

centrada na escola/agrupamento, nas suas necessidades, no quadro do 

reforço de sua autonomia e da capacidade de intervenção das suas 

lideranças, em ordem a intensificar a eficácia da execução das medidas de 

política educativa do serviço público de educação“(Decreto–Lei n.º 75/2008, 

de 22 de Abril).  

 No que diz respeito à formação específica para a utilização das plataformas 

Moodle, os professores tiveram a possibilidade de se candidatar a workshops e a 

módulos específicos de formação (normalmente de 25 horas) dados por centros de 

formação credenciados. Esses módulos têm objectivos diversificados, pois podem 

ser adaptados às necessidades de cada escola ou agrupamento. Depois do 

Ministério da Educação referir o “subaproveitamento das plataformas” (PTE, 2007), 

nunca mais houve referência a essa formação específica, nem se conhecem 

estudos oficiais que nos fornecem dados de análise. 

 A Ministra da Educação foi demasiado pragmática quando declarou ao jornal 

Público que o objectivo traçado pelo PTE para a formação (certificação em TIC de 

90% dos professores até 2010) estava em vias de ser alcançado (Público, 2009). 

No entanto, este apregoado êxito pode não significar uma melhoria efectiva em 

termos de evolução na prática das TIC se não corresponder a uma melhoria 

generalizada da atitude dos professores perante a fortaleza dos materiais e 

ferramentas tecnológicas colocadas à sua disposição, em contexto curricular e na 
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interactividade que se pretende com os alunos. Se não se considerarem as suas 

implicações a nível didáctico e psicopedagógico para favorecer a auto-regulação da 

aprendizagem dos alunos (Cuadrado e Fernández, 2009). 

 Infelizmente a prática parece demonstrar que muita da aprendizagem das 

TIC foi essencialmente técnica (que aliás se tornaria redundante a curto prazo), 

sem a preocupação de serem utilizadas como ferramentas cognitivas, apesar das 

boas intenções iniciais. Apesar de muitas excepções há ainda muitos professores 

que continuam praticamente iletrados em TIC, se considerarmos a literacia como “a 

capacidade de fazer algo produtivo com o computador em termos de ensino e de 

aprendizagem” (Jonassen, 2000, p.19). Enquanto, naturalmente, os alunos fazem o 

seu percurso e se vão transformando em ‘nativos digitais’, a maioria dos 

professores permanece ‘imigrante’, usando as novas tecnologias com um 

acentuado sotaque ou não as usando sequer. E segundo o criador dessa metáfora, 

Prenksky (2006), esse facto é comum ao ensino em geral e é (ainda hoje) um dos 

maiores problemas que a educação enfrenta: 

“Digital Immigrant parents and teachers, who came from the pre-digital age, 

are struggling to teach a population that speaks an entirely new language” 

(Prensky, 2006, p.29). 

 

c) A nível de conteúdos (em plataforma online)  

 No que diz respeito a conteúdos (produção, divulgação e acompanhamento 

junto dos alunos) e ao envolvimento dos professores, actores principais na 

incorporação das TIC em actividades construtivas do conhecimento, é importante 

uma gestão diferente por parte de quem decide. Porque não estamos a falar de 

máquinas, mas de pessoas com emoções, de quem se espera envolvimento, 

disponibilidade, dedicação. Não se consegue disponibilidade por decreto. É que 

nem sempre os professores fazem o que lhes é proposto pelas políticas 

institucionais, pois “les politiques d’institutions proposent, les acteurs disposent” 

(Perrenoud e Montandon, 1988). Há uma enorme dificuldade em estabelecer 

relações de causalidade linear entre os recursos que as escolas dispõem, 

atribuídos pela administração central, e os resultados finais obtidos. 

 Não basta que o Governo, em resolução de Conselho de Ministros, 

determine que é preciso “desenvolver uma estratégia coerente para a 
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disponibilização de conteúdos educativos digitais e para a oferta de formação e de 

certificação de competências TIC dos professores” (RCM nº137, 2007). E de pouco 

vale a adopção de medidas oficiais se os professores não estiverem motivados e 

não se predispuserem a alterar as suas práticas, a integrar o computador nas suas 

rotinas de ensino, a contribuir para o ‘design for learning’ de conteúdos 

pedagógicos (Beetham e Sharpe, 2007), a disponibilizar tempo para serem 

facilitadores de uma nova aprendizagem através de uma interacção construtiva com 

os seus alunos. É preciso que os professores assumam preocupação em relação 

aos conteúdos pedagógicos e à sua distribuição. E que saibam e queiram utilizar os 

computadores como ferramentas cognitivas e não apenas como baby-

sitterselectrónicos, com o único objectivo de ocuparem o tempo dos seus alunos 

com tarefas lineares (Jonassen, 2000). 

 Tal como aconteceu com o uso das plataformas, também não foi animadora 

a avaliação feita na Resolução do Conselho de Ministros (nº137/2007) em relação 

aos conteúdos, reconhecendo uma baixa utilização por parte dos professores e 

identificando a área de conteúdos e de aplicações educativas interactivas como “de 

intervenção prioritária” (RCM, nº 137, 2007). 

 Como os conteúdos são a grande fatia do ‘alimento’ de uma plataforma 

online, é fácil fazer o diagnóstico do que acontece com uma plataforma numa 

escola se não for regularmente ‘alimentada’. E o pior é que acabam por ser os 

alunos a sofrer com essa ‘dieta’. 

Adopção da plataforma online (Moodle): 

 O Ministério da Educação, no lançamento do Plano Tecnológico para a 

Educação(PTE), aponta a importância do uso de uma plataforma LMS (sistema de 

administração da aprendizagem online) como meio catalisador da produção e 

utilização de conteúdos (realce nosso): 

“[…] é essencial desenvolver a produção de conteúdos e aplicações digitais 

em língua portuguesa, bem como assegurar a certificação da qualidade dos 

mesmos […]. As plataformas virtuais de conhecimento e aprendizagem 

desempenham um papel chave na promoção da produção e utilização de 

conteúdos” (DR-180, 2007).” 
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 A tentativa de cativar a colaboração do corpo docente para a criação e 

distribuição de conteúdos em formato digital interagindo com os alunos através das 

ferramentas disponíveis numa plataforma Moodle online (www.moodle.org) não 

teve resultados que globalmente se possam considerar animadores, já que 

segundo as palavras do Governo não foram além dos “primeiros passos” (PTE, 

2007). Segundo o CRIE (2005) (Computadores, Redes e Internet nas Escolas), o 

departamento responsável por dinamizar essa acção, 2007 era o ano em que o 

Moodle devia fazer parte integrante do ensino nas escolas e agrupamentos 

nacionais. 

 Mas se o Moodle se disseminou de algum modo e hoje funciona em 

algumas escolas ou comunidades de ensino é devido sobretudo às suas 

características intrínsecas como ferramenta open source, ou seja, de código aberto, 

e a iniciativas individuais ou de comunidades de professores que partilham 

entusiasmo e conhecimentos (em ambientes virtuais de aprendizagem). Isso, um 

pouco à margem do Plano Tecnológico para a Educação. Talvez por isso o 

Ministério tenha sido cauteloso, e não exista nenhum levantamento oficial dos 

resultados alcançados nesse projecto, em contraste com outros estudos que no 

passado analisaram abundantemente e de forma crítica o uso de novas tecnologias 

(Paiva, 2002). Paiva afirmou mesmo desconhecer a existência de qualquer estudo 

oficial relacionado com a utilização da Moodle: “Creio não poder ajudá-lo quanto ao 

que me pede. Não conheço estudos sobre o uso do Moodle” (24.08.2009, resposta 

por mail). 

Concluindo: Portugal admitiu o grande atraso em relação a outros países no 

que diz respeito às TIC, nomeadamente no contexto educacional, identificou as 

causas e resolveu mudar o rumo dos acontecimentos. O objectivo principal foi 

colocar Portugal no ranking dos cinco primeiros países a nível europeu. O Plano 

Tecnológico para a Educação (2007) foi uma aposta forte para diminuir a ‘brecha 

digital portuguesa’. As três áreas identificadas como precisadas de intervenção 

foram: tecnologia, formação e conteúdos. As duas primeiras directrizes a 

(tecnologia e formação) foram sendo conduzidas no ambiente escolar com efeitos 

satisfatórios, mas aplicados de fora para dentro, verticalmente, sem uma prévia 

negociação com os professores. Foram quase sempre apresentadas com carácter 

de urgência, impostas por decreto como um desígnio nacional, envoltas em 

incentivos e fortemente apoiadas em grandes investimentos económicos. No que 
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respeita a conteúdos e sua gestão através de uma plataforma Moodle 

pressupunha-se um empenho voluntário dos professores dada a consciência da 

sua fortaleza, mas os resultados ficaram muito aquém do previsto. Porque na 

planificação prévia talvez não se tivesse considerado que os professores são 

profissionais, mas são em primeiro lugar pessoas com sentimentos e vidas 

pessoais para além das escolas. 

 Infelizmente não foi ainda publicado nenhum estudo oficial sobre a execução 

e os resultados do Plano Tecnológico para a Educação (PTE). Roberto Carneiro, 

ex-ministro da Educação, deveria ter um papel activo na regulação do PTE ao 

presidir o ‘Observatório dos Recursos Educativos’ (ORE), já que trata de“uma 

entidade que tem como objectivos assegurar a recolha, compilação, tratamento, 

produção e divulgação de informação, bem como promover estudos relativos aos 

recursos educativos utilizados em Portugal e no estrangeiro” (www.ore.org.pt). Nem 

no site oficial há registos de análises críticas. 

 No Portal da Educação (www.min-edu.pt) apenas se refere o facto da 

Ministra tencionar revelar esses resultados numa visita a uma escola no Algarve. 

Que contraste tão grande entre o modo como foi publicitado o PTE, os grandes 

investimentos e o esforço profissional e humano e a apresentação ligeira dos 

resultados, a maioria relacionados com percentagens relativas ao aumento das 

tecnologias em termos de hardware! 

1.2.3. Outros contextos de ensino e aprendizagem 

 Analisando o ensino e a formação sob uma perspectiva ainda mais vasta, 

facilmente concluímos que o ensino e a aprendizagem não se limitam à malha 

grossa do ensino escolar, seja ele oficial ou particular. Há um sem número de 

iniciativas privadas ou cooperativas que se vão multiplicando e contribuem para um 

pano de fundo rico em ofertas alternativas que visam diversificar e enriquecer o 

ensino considerado padronizado. Muitas dessas actividades foram agrupadas sob o 

conceito de “actividades extra-curriculares” e têm vindo a ser adoptadas pelo 

Governo para colmatar deficiências no sistema de ensino oficial, como é o caso da 

Informática e do Inglês.        

 Em áreas de ensino específico como o ensino de Inglês (que, a par da 

introdução das TIC nas escolas tem sido bandeira do Ministério da Educação), a 
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oferta de um ensino alternativo em ambiente criado para o efeito, com metodologia 

diferenciada e ministrado quase sempre por professores da nacionalidade foi 

sempre um piscar de olho a quem queria a garantia de resultados práticos e com 

certificação internacional. Até há pouco tempo, sobretudo durante a era do vídeo, 

esses institutos privados de ensino de Inglês eram também sinónimo de inovação 

tecnológica: eram independentes, a sua dimensão permitia-lhes flexibilidade e o 

uso de novos materiais inovadores demarcava-os em relação ao ensino oficial, 

tradicionalmente parco em recursos financeiros para poder acertar o passo com as 

novidades que iam surgindo. 

 A expansão e dinâmica das TIC no ensino oficial veio inverter a situação. 

Essas pequenas instituições privadas olham agora, impressionadas, para o 

apetrechamento das salas de aula nas escolas oficiais com internet de banda larga, 

computadores, vídeo projectores, quadros interactivos. Resta-lhes não ficar 

demasiado atrasadas em termos tecnológicos e evidenciar algo que poderão fazer 

de modo mais facilitado, tendo em conta que se trata de serviço privado e dentro de 

perímetros restritos em termos de número de professores e alunos: o 

relacionamento interactivo, a criação e divulgação de conteúdos digitais em 

plataformas online, a utilização das TIC de forma construtiva. E tentar encurtar 

terreno, adaptando rapidamente novas ferramentas à sua situação específica, após 

verificação de experiências em contextos externos, tornados visíveis graças à 

internet e à globalização. É precisamente o que se espera que venha a acontecer 

na English Alive. 

1.3. Ensino e aprendizagem com suporte online 

 O termo que primeiro surgiu para definir ensino à distância através da 

internet foi e-learning, com a disponibilização de conteúdos digitais em plataformas 

online. Está mais associado à área da formação profissional e ao ensino superior, 

onde se torna difícil e onerosa a multiplicação de professores em presença e a 

criação de espaços para todos os candidatos. O professor desenha e apresenta o 

plano de estudo mas a aprendizagem é completamente centrada no aluno. O 

professor, quando intervém, é normalmente de forma assíncrona e quase sempre 

para fornecer feedback. Ainda há muita gente que chama e-learning a todo o ensino 

à distância como Coll e Monereo (2010). Segundo Pascual (2003) o e-learning na 

formação tem vindo a fracassar, depois de um enorme boom num passado recente. 
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Cabero (2002) acha que se criaram enormes expectativas à volta do e-learning que 

acabaram por não corresponder ao que se prometia.  

Com a gradual combinação de aulas presenciaiscentradas no papel do 

professor com actividades paralelas disponibilizadas online e mais centradas no 

aluno, foi-se implantando no ensino um novo termo: b-learning. Brodsky (2003) 

assinala que o termo ‘b-learning’ não é novo:  

"Blended learning isn’t a new concept. For years we’ve been 

combining classroom lectures with facilitated exercises, case studies, role 

plays, and audio and video recordings, not to mention coaching and 

mentoring" (Brodsky, 2003, s/p).  

Para muitos professores a novidade do b-learning está apenas no nome e 

não na prática. Mas a introdução cada vez mais alargada de conteúdos digitais 

disponíveis em plataformas online foi tornando esse termo cada vez mais 

comum.Para Marsh et al (2003) o b-learning surgiu a partir do ensino e formação 

tradicionais, por razões económicas, com a necessidade de se diminuírem 

professores aumentando o número de alunos na sala de aula. É a combinação da 

tecnologia com o ensino tradicional da sala de aula que poderão contribuir para a 

melhoria dos processos de ensino e para a redução dos custos globais. 

Dada a relevância do b-learning no nosso trabalho, vamo-nos debruçar um 

pouco mais sobre esta metodologia de ensino e aprendizagem. 

1.3.1. b-learning 

 O blended learning ou b-learning pode ser definido de modo simples como 

um processo de aprendizagem que combina ensino presencial ou face a face com a 

tecnologia à distância (Bartolomé, 2004). À letra, significa ‘aprendizagem 

misturada’, como aliás lhe chamou Pascual (2003), que também se lhe refere como 

‘aprendizagem mista’. Pode ainda ser apelidada de ‘semi-presencial’ (Bartolomé, 

2008; Pascual, 2003), entre outras designações que no fundo têm significados 

equivalentes, sendo ‘híbrido’ o termo mais comum (Marsh et al., 2003; Coll e 

Monereo, 2010). 

 No b-learning determinam-se previamente os objectivos da aprendizagem 

pretendida em função das necessidades educativas. Definem-se processos, 
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ferramentas e conteúdos que melhor se adaptam ao modelo de aprendizagem 

escolhido. O professor não pode planificar e desenhar a aprendizagem (apenas o 

ensino), pois esta é uma actividade própria do aluno que o próprio aluno desenha 

(de modo visível ou nas costas do professor) do modo que acha mais adequado 

para alcançar os seus próprios objectivos de aprendizagem (Bartolome, 2004). O 

professor deverá no entanto intervir como orientador e facilitador nesses processos 

de construção da aprendizagem pelo aluno. 

 Lindsay (2004) sugere a junção do melhor dos dois métodos. Vê fortalezas 

diferentes tanto no e-learning (que ela chama de ‘online education’) e no b-learning. 

Apresenta uma solução que pode abarcar os dois métodos num curso híbrido. 

Assim, entende que o e-learning seria útil para a colocação prévia de informação 

disponível para consulta e o b-learning para actividades de acompanhamento 

interactivo com os alunos: 

"While online education alone has strengths and weaknesses, the benefits of 

online learning can be used to enhance face-to-face teaching. (…) A hybrid 

course is a traditional, face-to-face course that has incorporated online 

elements, using the same course management software that underpins 

courses taught entirely online” (Lindsay, 2004, s/p). 

 Diana Laurillard (entrevistada por Donovan, 2008) declarou ser grande 

apologista do b-learning. Acredita na importância e força do papel do professor em 

presença e na facilidade de se poder adaptar o tipo e percentagem de ensino à 

distância, em função de cada caso específico. Mesmo que seja mínima a 

participação, Laurillard considera que o professor não deveria prescindir do auxílio 

das potencialidades do b-learning: 

“Well, I think blended learning is what we’re after really. You find the 

appropriate technologies for what you’re trying to do (...) and for some 

courses, some contexts a blend which is ninety per cent conventional and 10 

per cent digital is probably right. So it’s entirely up to the particular context 

what kind of blend you have and we’ve just got to get practiced at being able 

to find the right blend for the right course and context” (Donovan, 2008). 

 Beetham e Sharpe (2007) são da opinião que o ensino da tecnologia para 

melhorar a destreza e eficiência na utilização de ferramentas em método b-learning 

precisa de ser integrada nos currículos dos alunos e dos professores, que devem 
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estar envolvidos num processo continuado de formação. A formação dos 

professores para práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem à distância não 

deve ser apenas a nível técnico, mas estar relacionada com as implicações 

didácticas e psicopedagógicas que advêm da utilização e desenho dos materiais 

digitais disponíveis (Cuadrado e Fernández, 2009). O objectivo é trabalhar com os 

alunos seguindo processos interactivos na construção do conhecimento. Para tal, o 

professor precisa de identificar as capacidades e estratégias que fomentam os 

materiais multimédia com que trabalha e quais as dificuldades com que se deparam 

aos alunos. Deverá também decidir que outros meios didácticos precisa de usar 

para superar as deficiências ou para complementar as fortalezas dos materiais 

digitais que utiliza. 

b-learning e o ‘rato de Tróia’ 

A incorporação do método b-learning na escola English Alive, suportado por 

uma plataforma online Moodle, lembra a metáfora do ‘rato de Tróia’. 

Tem-se falado do ‘rato de Tróia’ quer em relação à incorporação das TIC 

nos sistemas de ensino, quer apenas em relação a algum segmento especial desse 

processo (a incorporação de uma plataforma online, por exemplo). A metáfora é 

feliz, porque representa o processo como as TIC se têm introduzido dentro das 

‘muralhas’ das organizações escolares: (i) de fora para dentro, sem previamente 

alguém lhes abrir as portas; (ii) pela mão de multinacionais, aparentemente com 

intenções filantrópicas, mas em processos de negociação fora do conhecimento 

dos agentes responsáveis pela direcção das escolas ou agrupamentos; (iii) 

tentando apanhar os professores de surpresa, com a imposição irreversível das 

tecnologias, softwares e plataformas online, implicando a consequente adaptação 

de métodos e currículos. Beetham e Sharpe relacionam o rato de Tróia ao e-

learning: 

“E-learning is often talked about as a ‘trojan mouse’, which teachers let into 

their practice without realizing that it require them to rethink not just how they 

use particular hardware, but all what they do”(Beetham e Sharp, 2007, p.49). 

Na escola English Alive os professores não foram consultados nem 

informados previamente, não houve qualquer tipo de motivação ou negociação 

prévias em relação à implementação de uma plataforma online e à inerente 

adopção do método b-learning. Quando se pediu a colaboração e empenho dos 

professores, o ’rato’ já se tinha entranhado na escola e junto dos alunos. 
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Aparentemente as manifestações dos professores foram de aceitação e de 

participação activa. 

1.3.2. Conteúdos digitais 

Tendo em conta o contexto educativo de ensino e aprendizagem de novos 

conhecimentos, não deixa de ser redutora a definição para ‘conteúdo’ que 

encontrámos no dicionário: “aquilo que se contém nalguma coisa” (Aurélio, 1999, 

p.540). Segundo Shulman (1986) os conteúdos e os fins para que são ensinados 

são o coração dos processos de ensino-aprendizagem, pois professores e alunos 

interagem entre si através desses conteúdos. A palavra “conteúdos” em contextos 

educacionais adquiriu uma significação tão genérica que pode ir da palavra do 

professor até qualquer material que contenha informação (analógico ou digital) e 

posto à disposição do aluno, podendo ainda ser usado como sinónimo daquilo que 

é preciso aprender (Illera, 2010). Em sentido lato, “os conteúdos, sejam eles 

educacionais ou não, são subcategorias de uma categoria mais geral, que é a 

informação” (Illera, 2010, p.137). 

É difícil compartimentar um conteúdo educacional numa categoria separada, 

já que em teoria qualquer conteúdo (informação ou conhecimento codificado e 

veiculado através de processos de comunicação) é passível de se tornar em 

conteúdo educacional. Situando-nos num ambiente escolar tradicional, basta que 

os conteúdos sofram uma adaptação para poderem ser usados em contextos 

didácticos, para benefício dos alunos. Durante muitos anos um exemplo dessas 

‘requalificações’ foi o uso de fotocópias, que permitiam colar, adaptar e recriar 

conteúdos para fins diversificados. Depois esse processo passou a ser feito por 

software (tipo Word) que simplificou o trabalho de corte e colagem, mas o suporte 

final mais usado continua a ser o papel impresso. 

Embora o ensino e aprendizagem ainda se baseiem muito na representação 

visual do conhecimento (Coll et all, 2010), tanto em papel como no ecrã, as novas 

tecnologias e a multimédia permitem-nos hoje seleccionar ou mesmo combinar 

muitas formas de representação de conteúdos abrindo “a porta ao desenvolvimento 

de saberes desmultiplicadores” (Lebrun, 2002, p.30). O utilizador (aluno), guiado 

pelo professor, pode abandonar o papel passivo de consumidor de conhecimento 

para poder interagir com esse mesmo conhecimento, questionar, colocar hipóteses. 

Pode abrir portas (links) dentro dos próprios textos (hipertextos), para aceder e 
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interagir com vários suportes do conhecimento (como a imagem e o som). Apropria-

se e recria a informação, tornando-se também ele autor de novos conteúdos que, 

com ajuda das potencialidades da comunicaçãoonline, pode depois partilhar. É 

esse o resultado da força da digitalização, da fibra óptica e da Web, com o 

desenvolvimento exponencial das possibilidades da internet através da banda larga 

(Friedman, 2007).  

 

Inerente ao objecto do nosso estudo está a nova geração de conteúdos, dos 

conteúdos digitalizados ou dos ‘e-conteúdos’ para utilização online, utilizados de 

forma mais solta através das novas facilidades da internet, ou ancorados e 

veiculados por plataformas de gestão de conhecimento (LMS), usados muitas 

vezes pelos professores para complemento das aulas presenciais em sistema 

híbrido de ensino e aprendizagem (b-learning). Beetham realça o papel mediador 

das ferramentas e artefactos online, e define conteúdos como “content-based 

artefacts that use various representational media such as text, images, moving 

images and sound” (Beetham e Sharpe, 2007, p.33).  

A criação e o design de conteúdos digitais obrigou a repensar o sistema 

tradicional que se apoiava em conteúdos disciplinares, objectivos, que se 

‘passavam’ aos alunos. Nos processos de ensino e aprendizagem fora do contexto 

presencial os professores devem criar e apresentar conteúdos de acordo com o que 

acham deva ser aprendido, mas depois devem orientar e estimular a interactividade 

dos alunos para a reconstrução dos significados desses conteúdos, na linha 

construtivista defendida por Vygotsky (1978). Vygotsky tornou-se novamente actual 

e pertinente, porque as novas ferramentas e softwares educativos disponíveis 

online (nomeadamente as plataformas LMS) permitem infindos processos de 

construção de aprendizagem, e será uma pena se professores e alunos não 

usufruírem correctamente dessas possibilidades. Como aliás já há muito a 

UNESCO (1996) referiu, declarando que as novas tecnologias não diminuem o 

papel dos professores, mas modificam-no, constituindo para eles uma oportunidade 

que não devem desaproveitar. 

 Segundo Duffy e Jonassen (1992) quando se abordam os processos 

construtivistas no contexto tecnológico educativo, o objectivo é criar um ambiente 

em que o aluno trabalhe durante um tempo mais alargado onde as tarefas 

aparentemente secundárias assumam um significado mais alargado, e em que os 
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novos conteúdos não sejam vistos como exigência de aprendizagem forçada mas 

antes como ferramentas que poderão auxiliar na construção do conhecimento 

efectivo num contexto mais alargado. 

Freire (1997) também combateu a prática cega de ‘enchimento’ de 

conteúdos inertes (processo que comparou às práticas bancárias) afirmando: 

 

“Aquele que é ‘enchido’ por outro de conteúdos cuja inteligência não percebe; 

de conteúdos que contradizem a forma própria de estar em seu mundo, sem 

que seja desafiado, não aprende” (p.29).  

Através da mediação da plataforma online, o aluno deve ser desafiado no 

sentido da negociação contínua do conhecimento em relações de aprendizagens 

colaborativas (professor/alunos, alunos/alunos), sempre em contextos de mudança 

e dentro de um domínio específico.  

Não são os dados ou os conteúdos “que nos dão a compreensão dos 

processos ou fenómenos, é a interpretação dos dados e das informações que leva 

ao conhecimento” (Veen e Vrakking, 2006, p.50). Os alunos, convenientemente 

orientados, aprendem a construir o conhecimento outorgando significado às 

informações que recebem, não se limitando a interiorizar cópias de conteúdos 

recebidos. O que nos permite falar de construção de conhecimento e não de cópia 

é “a ideia de que aprender algo equivale a elaborar uma representação pessoal do 

conteúdo objecto de aprendizagem” (Coll, Mauri e Onrubia, 2010, p.86). 

Em Portugal os conteúdos digitais sempre ocuparam lugar de destaque no 

processo de integração das TIC na educação, esforçando-se o Ministério por 

realçar e fazer o enquadramento da sua importância em práticas de ensino em 

documentos oficiais:  

“A indústria de conteúdos não pode ser vista como um mero “armazém” de 

onde saem, por via da tecnologia, os novos produtos e serviços. O factor 

humano é essencial para determinar, na maior parte dos casos, a capacidade 

de nos relacionarmos com esses conteúdos” (Livro Verde, 1997). 

“O caminho para a sociedade do conhecimento impõe uma alteração dos 

métodos tradicionais de ensino e de aprendizagem e um investimento na 

disponibilização de de ferramentas, conteúdos e materiais pedagógicos 

adequados” (DR-180, 2007). 
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Para o Governo Português a Finlândia é tomada como modelo de 

referência no uso de conteúdos educacionais e, no lançamento do PTE, 

refere-se que em Portugal “a utilização de conteúdos por aluno na sala de 

aula, por exemplo, é cerca de 60% da registada na Finlândia” (DR, 180, 

2007). Mas até nesse país ‘ideal’ os professores acham que não é tarefa fácil 

desenhar e implementar conteúdos digitais e motivar a população escolar 

para o ensino e aprendizagem online (Franssila e Pehkonen, 2005). As TIC, 

os novos conteúdos pedagógicos e as possibilidades de uma plataforma 

online não devem converter-se num objectivo em si mesmos, mas surgirem e 

funcionarem em função de decisões tomadas a partir de maneiras inovadoras 

de conceber e praticar o ensino e a aprendizagem (Blásquez, 2002).  

1.3.2.1. Importância do design nos e-conteúdos 

‘Design’ é um termo que que faz a ponte entre a teoria e a prática, que ajuda 

a identificar o que é diferente e novo acerca das ideias que propomos. É uma 

actividade criativa que pode ser melhorada com reflecção e aprendizagem, muito 

importante na nova economia de informação e da era digital (Beetham e Sharpe, 

2007). 

O aperfeiçoamento da parte visual, do modo como os conteúdos se 

apresentam e da facilidade como podem ser acedidos na página principal (frontend) 

tem sido talvez a principal razão do sucesso no disseminar dos mais recentes 

gadgets ligados à comunicação à distância. Smartphones, ipads e até os novos 

computadores deixaram de ser simples máquinas amorfas para se apresentarem 

com software instalado de cara apelativa, cheio de cor e de vida. As novas 

tecnologias vêm munidas com funcionalidades prontas a serem disponibilizadas 

com um simples toque ou arrastar de dedos (touch). Os conteúdos são cada vez 

mais apelativos a nível visual e sonoro, oferecendo-se de forma apelativa e prontos 

a conduzirem o utilizador em inúmeras interligações que aguardam, solícitas, a 

possibilidade de entrarem em acção. Steve Jobs e a sua equipa ligada à Apple 

cedo verificaram a importância do design para conquistarem a aprovação dos 

utilizadores e alargarem eficazmente o horizonte do mercado. O segredo estava em 

desenvolver novas funcionalidades mas sobretudo no modo como deviam ser 

apresentas aos utilizadores. Tudo devia estar ali ao virar de um link de aspecto 

sorridente. Os ambientes que agora vestem os computadores (veja-se por exemplo 
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o design do mais recente Windows) seguem essa linha de valorização do aspecto 

gráfico, alterando o front end para que a tarefa do utilizador seja mais simplificada e 

intuitiva. 

Beetham e Sharpe lançaram a expressão “design for learning” que definem 

como sendo “a process by which teachers arrive at a plan or structure or design for 

a learning situation” (Beetham e Sharpe, 2007, p.7). Advogam um “radical course 

redesign for transformative learning” (p.46), realçando a importância dos aspectos 

exteriores que ‘embrulham’ os conteúdos (‘wrap around’) e que têm importância 

fundamental no sucesso do b-learning. 

Em relação à aplicação do design no ensino, merece-nos referência o 

sistema “Universal Design for Learning” ou UDL, que é um framework universal que 

desenvolve e conduz o design ligado aos conteúdos curriculares de forma acessível 

e identificável por todos os alunos, em processos de ensino e aprendizagem. Hall, 

Meyer e Rose (2012) demonstram com situações práticas como aplicar os 

princípios do UDL à criação e disponibilização de conteúdos bem como ao seu 

acesso diferenciado e efectivo, sobretudo através das possibilidades das TIC, 

devido à sua versatilidade e capacidade de transformação. O seu objectivo é que a 

informação seja apresentada de forma flexível, tentando envolver todos os alunos 

de forma activa embora personalizada, fazendo com que os progressos na 

aprendizagem sejam visíveis de modo a que os alunos se motivem e mantenham 

elevadas as suas expectativas, reduzindo as barreiras no ensino, incluindo os 

alunos com dificuldades na aprendizagem.  

O UDL pretende seguir três princípios básicos: (i) fornecer múltiplos 

processos de aprendizagem através de métodos flexíveis de apresentar o que se 

pretende ensinar e aprender; (ii) facultar diversos meios de acção e expressão para 

podermos flexibilizar como aprendemos e expressamos o que sabemos; (iii) prever 

processos de envolvimento e compromisso diversificados e flexíveis para gerar e 

sustentar a motivação, ou seja, o porquê da aprendizagem (Hall, Meyer e Rose, 

2012, p.2). 

Laurillard (2012) reforça o papel e a importância do design, afirmando que o 

acto de ensinar se pode apelidar como uma ciência do design (a design science) 

uma vez que se apodera do que é conhecido acerca do ensino para alcançar o 

objectivo de ensinar e “uses the implementation of its designs to keep improving 

them” (Laurillard, 2012, p.1). Segundo ela, os professores deveriam tentar adoptar a 
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ciência do design como sua prática profissional habitual, criando, desenvolvendo e 

partilhando novos processos suportados pelas novas tecnologias, deixando de ser 

receptores passivos de conteúdos tecnológicos criados por técnicos de empresas 

exteriores ao ensino e que visam essencialmente o lucro. Nas escolas, e no que 

respeita à criação de design que visa o ensino e a aprendizagem (nomeadamente 

conteúdos digitais) os professores deviam deixar de ser seguidores (followers) para 

passarem a ser leaders (Laurillard, 2012). 

No universo educativo, o modo como as ferramentas e os conteúdos são 

disponibilizados aos alunos nas plataformas online não devia ser descurado, pois 

esse é um aspecto que contribui muito para o sucesso do b-learning. É difícil 

chegar próximo do design dos vídeo games, mas uma apresentação apelativa e 

estimulante, com algum do dinamismo e flexibilidade que a hipermédia permite, 

tornaria o processo de aprendizagem online mais motivador. Muitas vezes o que é 

considerado bom pelos professores, que tendem a fazer uma abordagem do ponto 

de vista pedagógico, poderá não ser valorizado pelos alunos, que estão habituados 

a formas dinâmicas e visualmente mais apelativas para buscarem informação e 

conhecimento.  

Há plataformas para suporte do ensino em regime b-learning que têm 

grande aceitação ao nível dos professores (que se entusiasmam com as 

possibilidades de construção de conteúdos do backoffice) mas um relativo fracasso 

junto dos alunos como utilizadores, pouco estimulados para a sua utilização. 

Segundo a nossa opinião, isso poderá ser consequência de ter sido descurado o 

aspecto gráfico e funcional do frontend.  

A plataforma Moodle terá défice a esse nível, mas tem vindo a evoluir em 

termos da apresentação gráfica, com vários tipos de temas (templates) à escolha e 

permitindo a visualização imediata de conteúdos dinâmicos, nomeadamente vídeos. 

No entanto mantém uma estrutura rígida que a coloca longe das últimas inovações 

ao nível do ambiente gráfico e funcionalidades interactivas. 

1.3.2.2. Os conteúdos digitais e o ensino de Inglês (TEFL) 

No que diz respeito ao contexto específico do ensino e aprendizagem de 

Inglês como língua estrangeira (TEFL) é enorme a produção de conteúdos em 

suportes variados e com um largo leque de aplicações. As TIC permitem ambientes 
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novos com ferramentas para comunicação síncrona oral e escrita (skype, mail, wiki, 

fóruns, chats, etc). Muitas dessas ferramentas sofreram alterações para se 

poderem incorporar nas plataformas online para utilização escolar. Tornaram-se 

menos dinâmicas, menos flexíveis, mas mais seguras e assim ilibam de 

responsabilidades as organizações educativas. 

Até há pouco tempo o software mais conhecido e usado pelos professores 

de Inglês no ensino oficial para criação de conteúdos era o ‘Hot Potatoes’, um 

programa com seis ferramentas que permitem fazer exercícios sobretudo de corte 

behaviourista: 

“The Hot Potatoes suite includes six applications, enabling you to create 

interactive multiple-choice, short-answer, jumbled-sentence, crossword, 

matching/ordering and gap-fill exercises for the World Wide Web. Hot 

Potatoes is freeware, and you may use it for any purpose or project you like. It 

is not open-source” (Hotpotatoes, http://hotpot.uvic.ca). 

O ‘Hot Potatoes’ é desenvolvido pelo Centro de Informática e Média da 

Universidade de Victoria, Canada, é gratuito para a educação e pode ser 

consultado no seu sítio oficial em: www.hotpotatoes.net. A página é criada 

automaticamente e depois de enviada para um servidor, poderá ser usada pelos 

alunos directamente ou via plataforma da escola. O software ’Hot Potatoes’ é um 

exemplo de um aplicativo que, a nosso ver, descurou o design no ecrã de uso final 

(frontend), e por isso não tem despertado grande entusiasmo junto dos alunos. Tem 

tido, no entanto, grande aceitação junto dos professores de Inglês, já que se pode 

integrar na plataforma Moodle e o seu backoffice permite criar conteúdos à medida 

das necessidades do curriculum (sobretudo para reforço gramatical). 

Ultimamente, e devido ao alargamento da internet nas escolas e à enorme 

tecnologia digital à disposição dos professores (nomeadamente quadros 

interactivos) as editoras dos manuais adoptados (por exemplo: Porto Editora, 

Longman, Oxford) já fornecem um pacote de conteúdos interactivos para serem 

usados nas aulas ou à distância. 

Na BECTA, em Londres, uma das maiores feiras do mundo para tecnologia 

educacional, todos os anos cresce o número de fornecedores de conteúdos 

didácticos para o ensino e aprendizagem de Inglês. Devido à relevância que 

ocupam no contexto do ensino de Inglês a estrangeiros, escolhemos duas 
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instituições europeias que investem muito na criação e distribuição de conteúdos: a 

Universidade de Cambridge e o British Council. 

No contexto específico do ensino de inglês a estrangeiros (EFL), Cambridge 

(www.cambridgeesol.org) é muito conceituada, pois são de sua responsabilidade os 

exames e respectivos certificados de grande reconhecimento a nível mundial 

(10.000 organizações reconhecem esses certificados e muitos Ministérios da 

Educação conferem equivalência pedagógica para o ensino nas escolas oficiais). É 

o currículo definido para esses certificados (onde a parte estrutural da língua ainda 

tem o papel relevante) que determina o currículo e de certo modo a metodologia da 

maioria das escolas particulares de ensino de Inglês. Cambridge apresentou 

recentemente um projecto ambicioso ligado aos conteúdos digitais: “Global Grid for 

Learning” que pretende não só distribuir os seus próprios conteúdos como servir de 

plataforma para a incorporação de outros fornecedores que se queiram agregar 

(www.globalgridforlearning.com). 

O British Council (www.britishcouncil.org), organização que representa e 

divulga no estrangeiro a cultura britânica (e que também tem escolas de ensino de 

Inglês e é em muitos países responsável pela administração dos atrás referidos 

certificados de Cambridge) tem sido pioneiro em conteúdos para utilização online, 

sobretudo para crianças, muitos deles de cariz construtivista. Alguns desses 

conteúdos são de utilização gratuita, usados através do site do British Council. 

O nosso estudo centra-se na English Alive, uma pequena escola privada de 

ensino de inglês que também se preocupa em desenvolver e-conteúdos, embora 

sem as facilidades das duas instituições atrás referidas. Por isso foi colhendo ideias 

publicadas na internet e usou sobretudo ferramentas disponíveis no Moodle para a 

criação e design dos seus próprios conteúdos. Fez download de alguns conteúdos 

livres, adaptando-os sempre que possível. Com a ajuda de um técnico, criou 

páginas em HTML e Flash, com incorporação de som e vídeo sempre que possível. 

Após algum tempo de trabalho intenso deu para concluir que criar conteúdos 

digitalizados e com design atractivo para os alunos é uma tarefa demorada e que 

requer competências especializadas.  

Franssila e Pehkonen (2005) efectuaram um estudo numa escola finlandesa 

em Tampere e chegaram à conclusão de que a nível técnico não era fácil os 

professores desenvolverem tarefas ou conteúdos para poderem apresentar aos 
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alunos e desencadearem processos de aprendizagem. Referem que a tecnologia é 

útil mas não é auto-explicativa e propõem a integração de um ‘actor intermédio’ na 

escola, alguém que ajudasse a eliminar o gap entre a tecnologia e os professores:  

“The potential utility and benefits of ICT for everyday school practices are 

even less self-explaining, and that is why intermediary actor, who serves as a 

co-interpreter of technology and co-planner of ICT integration is welcome into 

the planning and implementation process” (Franssila e Pehkonen, 2005, 

p.15). 

Esse ‘actor intermédio’, que auxilia o professor nos aspectos mais técnicos 

relacionados com o design e publicação de conteúdos, foi a solução encontrada 

pela English Alive para a criação técnica e disponibilização de conteúdos na 

plataforma Moodle. Sem esse ‘actor intermédio’ teria sido quase impossível criar e 

disponibilizar tantos conteúdos online, visando criar ondas motivadoras que 

envolvessem professores e alunos na utilização da plataforma online. 

1.3.3.  A plataforma Moodle (LMS) 

 Os sistemas de gestão da aprendizagem (Learning Managing Systems- 

LMS) surgiram integrados em acções de formação à distância dirigidas às 

empresas, associadas ao e-learning. Uma LMS pode ser definida como “um 

sistema que permite a administração e entrega de conteúdos e recursos de 

aprendizagem aos estudantes” (Coll, Bustos e Engel, 2010, p.268).  

 As plataformas LMS são muito usadas pelas comunidades virtuais de 

aprendizagem (CVA).As CVA são grupos de pessoas interligadas via internet que 

têm como foco um determinado conteúdo ou uma tarefa de aprendizagem. São 

caracterizadas pela existência de uma comunidade de interesses e pelo uso das 

TIC numa dupla vertente: como instrumento para facilitar o intercâmbio e a 

comunicação entre os seus membros e como instrumento para promover a 

aprendizagem (Coll, 2004). 

 O Moodle e o Blackboard são dois dos sistemas LMS mais conhecidos e 

utilizados a nível mundial e estão directamente ligados às comunidades virtuais de 

aprendizagem  (CVA). 
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1.3.3.1. O Moodle, seu mentor e o construtivismo 

Figura 3: Exemplo de uma plataforma moodle (homepage) 

 

 O Moodle (figura 3) é uma plataforma idealizada e desenvolvida pelo 

australiano Martin Dougiamas. No seu sítio oficial (www.moodle.org) é definida do 

seguinte modo: “O Moodle é um pacote de software para a produção de sítios Web 

e disciplinas na internet”.O Moodle surgiu como um projecto pessoal, numa reacção 

a discordâncias com as políticas de administração do software que Dougiamas 

estava a usar nos cursos online, de sua responsabilidade. Por isso entende-se 

melhor o Moodle se soubermos alguma coisa sobre o seu mentor e as ideias que o 

motivaram. 

Dougiamas foi aluno, administrador de sistemas e mais tarde professor na 

Curtin University of Technology. Como escreveu na sua página pessoal, em criança 

vivia em locais afastados no centro da Austrália e não pôde frequentar uma escola 

regular (www.dougiamas.com). A sua aprendizagem foi feita através da ‘Escola do 

Ar’, que transmitia aulas via rádio, em onda curta. Talvez por isso se tenha 

maravilhado com as potencialidades da internet e seja uma pessoa interessada 

pelo ensino e processos de aprendizagem à distância. O Moodle foi lançado em 

2002. Primeiro apenas ao serviço de pequenas instituições locais de ensino, 

espalhando-se logo de seguida pelo mundo, com enorme sucesso. 
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O Dr. Peter Taylor, seu professor e co-autor no projecto Moodle, sugeriu a 

Dougiamas um curso sobre construtivismo como parte do mestrado e isso marcou-

o e determinou as directrizes da plataforma que ambicionava lançar para auxiliar 

professores e alunos a tirarem partido da internet, então em início de expansão: 

devia ser de sinal aberto, colaborativa e grátis. E devia seguir os princípios do 

construtivismo. 

No seu sitio, Dougiamas explica em pormenor o que entende por 

construtivismo, cujos princípios o nortearam na concepção do Moodle. Começa por 

resumir Piaget numa frase: “Knowledge is actively constructed by the learner, not 

passively received from the environment”. Explica o social construtivismo referindo 

Vygotsky e lembrando que ninguém aprende sozinho: o conhecimento vai-se 

adquirindo em processos de aprendizagem colaborativa, interagindo com os outros. 

Simpatiza com o construccionismo de Papert que, segundo ele, ocorre quando o 

aprendente está empenhado em construir algo para os outros verem.  

No sítio oficial do Moodle afirma-se que o desenvolvimento da plataforma “é 

guiado por uma filosofia de aprendizagem especial, uma pedagogia sócio 

construccionista” (www.moodle.org). 

 

No que se refere aos processos de ensino e aprendizagem relacionados 

com as novas tecnologias, o triângulo interactivo professores, alunos, conteúdos 

está na base da pedagogia construtivista referida por Dougiamas, sobretudo nas 

interacções que se estabelecem entre esses três elementos (Coll e Marti, 2002; 

Cuadrado, 2011). No contexto de uma plataforma online como auxiliar dos 

professores e alunos na construção do conhecimento segundo os princípios do 

construtivismo, 

“(…) a chave está em analisar como e até que ponto os diferentes usos das 

TIC podem influenciar tanto os processos de construção de significados e de 

atribuições de sentido que os participantes realizam no transcurso das 

actividades de ensino e aprendizagem, como também os mecanismos de 

influência educacional que facilitam, promovem e apoiam esses processos 

construtivos” (Coll e Marti, 2002, p.432). 

 

A utilização das TIC como instrumentos cognitivos na construção do 

conhecimento, nomeadamente integradas numa plataforma Moodle, pretende 

desenvolver estratégias para levantar e resolver problemas de forma colaborativa. 
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Como é referido no site do Moodle, cada professor fará da plataforma a utilização 

que entender, mas adverte-se que se conseguem resultados mais satisfatórios se 

forem utilizadas as suas facilidades seguindo processos de ensino e aprendizagem 

construtivista. 

Os resultados práticos dos processos de motivação ao uso de plataformas 

LMS como o Moodle pelos professores não parecem animadores mesmo nos 

países de referência. Essa preocupação é levantada no relatório de análise ao 

impacto das TIC no ensino, encomendado pela Comunidade Europeia (Empirica, 

2006):  

“However, there is not a positive picture of the use of Learning Management 

Systems or Virtual Learning Environments for pedagogical purposes. They are 

predominantly used for administrative purposes” (p.9). 

Mas como todos os estudos apontam para o reconhecimento, da parte da 

maioria dos professores, dos benefícios das TIC e das plataformas LMS para a 

melhoria da educação, será uma questão de se alterarem estratégias sem se 

alterar o rumo. 

1.3.3.2. Moodle: software de open source 

“Do mesmo modo que apreciamos as grandes vantagens das 

invenções dos outros, devíamos estar felizes com a 

oportunidade de servir os outros com qualquer invenção 

nossa, e devíamos fazê-lo de graça e com generosidade”. 

   Benjamin Franklin (1909, p.112). 

 

O pensamento de Franklin espelha a filosofia do software aberto ou open 

source: a possibilidade de nos apropriarmos de software desenvolvido por outros, 

gratuitamente, seguindo apenas algumas normas de conduta globalmente aceites. 

Basicamente o software de open source ou sinal aberto significa que é entregue 

com a possibilidade de ser mexido, embora pressuponha conhecimentos técnicos. 

Se não for open source, há a dependência permanente em relação ao fornecedor 

sempre que se queiram fazer alterações ou melhoramentos. Um exemplo 

comparativo: ao compramos um carro novo, se existirem sistemas electrónicos 

codificados no seu interior que só a concessionária consegue desbloquear, o carro 

vem em ‘sinal fechado’. Mas, como é habitual, se o proprietário tiver total acesso a 
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todas as partes e sistemas do carro, podendo levar o carro à oficina que quiser, o 

carro vem em ‘sinal aberto’ ou open source. 

Foi a propósito do lançamento do Linux em 1997 que Eric Raymond 

apresentou um dos textos mais conhecidos relacionados com as novas tecnologias 

de open source:“The Cathedral and the Bazaar” (Raymond, 1999). 

Nesse seu ensaio Raymond fala do software tradicional, de construção 

organizada, respeitosa e séria, como quem ergue uma catedral, e do software livre, 

construído em constante partilha, a evoluir em aparente desorganização, que faz 

lembrar a confusão de um bazar. Durante muito tempo Raymond pensou que o 

software de código aberto só seria possível com as pequenas ferramentas, porque 

permitiam rapidez e flexibilidade. Embora adivinhando a falta de um sistema 

operacional mais centralizado que agregasse todas as novas criações que estavam 

a emergir, continuou a acreditar que os softwares mais importantes, as ferramentas 

mais pesadas, tinham de ser construídas pelos “deuses”, com a perícia e a magia 

inatingível dos construtores de catedrais: 

“I believed that the most important software needed to be built like cathedrals, 

carefully crafted by individual wizards or small bands of mages working in 

splendid isolation, with no beta to be released before its time” (Raymond, 

1999, p.19). 

O finlandês Linus Torvalds, ao lançar em open source o sistema operativo 

Linux em 1991, veio ampliar os horizontes de Raymond. O estilo de 

desenvolvimento proposto alargava a construção evolutiva a toda a comunidade 

interessada a nível mundial. Nenhuma semelhança com a ideia calma e respeitosa 

da construção de uma catedral. Pelo contrário: a comunidade Linux assemelhava-

se antes a um grande e barulhento bazar de diferentes abordagens e agendas que 

seguiam os mesmos princípios: estar o mais aberto possível à contribuição alheia, 

não se agarrar demasiado ao produto desenvolvido, delegá-lo logo que possível a 

alguém que o quisesse melhorar. 

O mundo Linux soube desenvolver regras mínimas, baseadas no respeito e 

na partilha. E não se dividiu. Foi aumentando a sua força a uma velocidade que 

deixou os ‘construtores de catedrais’ incrédulos. 
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Definição e características do open source, resumidas do site que o tenta 

promover (www.opensource.org): 

1. O open source é de livre distribuição, não precisa de licenças nem pagar 

direitos de autor, já que é um produto feito com contribuições diversificadas. 

2. Os programas devem trazer sempre e ser redistribuídos com o respectivo 

código fonte. 

3. São permitidas modificações, desde que mantenham os termos estipulados 

no lançamento do software original, para não descaracterizarem o produto. 

4. Os termos da licença de utilização não podem descriminar pessoas ou 

grupos, ou áreas de utilização. 

5. As aplicações específicas feitas por utilizadores têm de ser tratadas 

globalmente com o software mãe. 

6. Não se podem exigir a obrigação de utilização de softwares específicos (por 

exemplo, usar apenas aplicações ou softwares de apoio que sejam de open 

source). E a licença tem de ser tecnologicamente neutra. 

 No que respeita ao software open source, pressupõe-se que, em caso de 

adaptações válidas ou melhorias (upgrades), não se alterem as características 

originais e se faça a redistribuição posterior para que, em cadeia, vá aumentando 

exponencialmente o número de beneficiários. Isso faz com os seus utilizadores 

também sejam seus ‘construtores’, pois contribuem para a sua constante melhoria. 

 De acordo com esta nova abordagem da utilização da internet e seguindo as 

características do ‘open source’, surgiu em 1999 o termo “Web 2.0”, muito 

associado posteriormente a Tim O’Reilly, após a sua conferência em 2004 

(publicada em http://www.oreilly.com) por oposição à utilização estática dos 

primeiros tempos da Web (também chamada Web 1.0). A Web 2.0 baseia-se nas 

características do ‘open source’ e relaciona-se sobretudo com a abordagem dos 

técnicos que desenvolvem software e de como ele é utilizado pelos utilizadores 

finais. Pressupõe-se entre todos os membros duma determinada comunidade 

virtual uma utilização interactiva e colaborativa, de acordo com o propósito 

construtivista do criador da plataforma Moodle, em contraste com a utilização 

passiva dos conteúdos disponibilizados na internet. 

O Moodle é um software open source dentro do espírito que norteia a Web 

2.0 e distribuído sob os termos da licença pública GNU (General Public License), 
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disponível em www.gnu.org. Qualquer pessoa ou instituição poderá usar livremente 

o Moodle desde que faculte o código original aos outros, não modifique as licenças 

e copyrights originais e que aplique as normas dessa licença a qualquer software 

dele derivado. Falando a nível mais global e do antagonismo entre a distribuição 

comercial e  a Web 2.0/open source, a maior oposição reside nos dois sistemas 

operativos mundialmente mais conhecidos: o ‘Windows’ da Microsoft, comercial, e o 

‘Linux’, de open source. O Moodle está preparado para correr nos dois sistemas.  

 Por analogia, referindo as duas plataformas LMS normalmente mais 

referidas em sistemas de ensino e aprendizagem (e salvaguardando as devidas 

proporções) a ‘organizada catedral Blackboard’ opor-se-ia ao ‘confuso bazar 

Moodle’. 

1.3.3.3. Características do Moodle 

O acrónimo ‘MOODLE’ surgiu de Modular Object-Orientated Learning 

Environment, porque foi feito em módulos acopláveis e pretende configurar um 

ambiente de aprendizagem centrada no aluno. Privilegia a colaboração e a 

interactividade, na linha da filosofia construtivista. O utilizador pode tornar-se 

administrador da própria página ou um colaborador. 

O Moodle foi pensado no início como um sistema de administração de 

cursos (Course Management System ou CMS) para ser usado em ambiente de 

aprendizagem online (e-learning). Nos últimos anos tem sido adaptado e usado 

com sucesso como plataforma de suporte do sistema b-learning, complementando 

o ensino presencial.  

Na disponibilização de cursos, o Moodle pode ser configurado de três 

maneiras, de acordo com a actividade educacional pretendida: (i) ‘formato social’, 

baseado na interacção entre os participantes e não tem um conteúdo estruturado, 

sendo o tema é articulado em torno de um fórum publicado na página principal; (ii) 

‘formato semanal’ e (iii) ‘formato em tópicos’: nestes dois formatos os cursos são 

estruturados e centrados na disponibilização de conteúdos e na definição de 

actividades. No formato semanal, informa-se o tempo global do curso e o sistema 

divide esse tempo automaticamente em semanas. Na estrutura modular informa-se 

a quantidade de módulos.  



CAPITULO  II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

75 

 

Usado como apoio ao método b-learning, o Moodle não precisa de ser 

configurado para cursos, pois funciona como uma plataforma interactiva onde se 

inserem as turmas com os respectivos alunos, os professores e todas as 

ferramentas e conteúdos que os professores vão disponibilizando. A plataforma é 

disponibilizada numa determinada data e fechada quando se achar conveniente. 

Pode haver a possibilidade de intercomunicação entre os alunos de várias turmas. 

 O Moodle possui as principais funcionalidades e ferramentas de um 

ambiente virtual de aprendizagem: (i) ferramentas de disponibilização de 

conteúdos; (ii) ferramentas de comunicação, (iv) de avaliação, (v) complementares  

(vi) e de administração. 

i) Disponibilização de conteúdos:  

Trata-se do material didáctico que é disponibilizado ao aluno. Podem ser 

documentos arquivados no servidor, páginas criadas com o uso do editor de 

textos ou arquivos de outros sites visualizados no ambiente do curso. 

Podem ser dinamizados com efeitos em ‘flash’ ou terem som e vídeo 

incorporados. 

O sistema permite, ainda, visualizar directórios e inserir rótulos que 

funcionam como categorias ou títulos que podem subdividir os materiais 

disponibilizados. 

 

ii) Ferramentas de comunicação:  

 Fórum de discussão, muito usado e importantíssimo pois permite uma 

grande interactividade, embora assíncrona. O fórum permite ao 

participante enviar e receber mensagens via e-mail externo. 

 Chat: permite a realização de uma discussão textual via web em 

modalidade síncrona. Contém instrumentos para a revisão e a 

administração das discussões. 

 Wiki: é um tipo especial de página Web que pode ser editada 

colaborativamente, qualquer participante pode inserir, editar e apagar 

informações bem processos de aprendizagem colaborativa. 

 Mensagem rápida, através da página de entrada, para uma mensagem 

geral e rápida. 

 Mail: o Moodle tem um sistema interno de comunicação por mail que 

deve usado quando se pretende maior segurança. 
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iii) Ferramentas de avaliação: 

 Avaliação de curso: contém alguns tipos de questionários de avaliação 

de cursos, específicos para ambientes de aprendizagem virtuais. 

 Pesquisa de opinião tipo inquérito rápido à volta de uma questão central. 

 Questionário: permite criar questões arquivadas numa base de dados e 

configurar questionários. 

 Tarefas: uma tarefa (task) consiste na descrição ou enunciado de uma 

actividade a ser desenvolvida pelo participante, que pode ser enviada 

em formato digital ao servidor do curso utilizando a plataforma. Por 

exemplo: redacções, projectos, relatórios, imagens, etc.  

 Workshop: é uma actividade de avaliação entre pares (participantes) 

com uma vasta gama de opções. Os participantes podem avaliar os 

projectos de outros participantes e exemplos de projeto em diversos 

modos. Este instrumento também organiza o recebimento e a 

distribuição destas avaliações 

 Trabalhos com revisão, em que os participantes podem avaliar os 

projectos de outros participantes e exemplos de projecto em diversos 

modos. 

 

iv) Ferramentas complementares: 

 Diários: esta ferramenta corresponde a uma actividade de reflexão 

orientada por um moderador. O professor pede ao estudante que reflicta 

sobre um certo assunto e o estudante anota as suas reflexões 

progressivamente, aperfeiçoando a resposta. Esta resposta é pessoal e 

não pode ser vista pelos outros participantes. O professor pode adicionar 

comentários de feedback e avaliações a cada anotação no Diário.  

 Glossário: esta actividade permite aos participantes criar e manter uma 

lista de definições, como um dicionário. 

 Lição: uma lição disponibiliza conteúdo de um modo flexível e 

interessante num número determinado de páginas. Cada página termina 

normalmente com uma pergunta e um número de respostas possíveis. 

De acordo com a resposta dada, o aluno avança para a página seguinte 

ou retorna à página anterior. 
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v) Ferramentas de administração: 

Estão apresentadas ao professor na parte lateral esquerda do ecrã, 

permitem o controlo e gestão dos participantes, alunos e professores: inscrições e 

upload de lista de aluno; backups e restore de cursos; acesso aos arquivos de logs; 

gestão dos arquivos dos cursos; disponibilização de notas, etc. 

O facto de oferecer várias possibilidades de trabalho e interactividade, não 

significa que se utilize tudo. Compete ao professor analisar as diversas ferramentas 

e optar em função dos objectivos pedagógicos pretendidos, das características dos 

alunos e das facilidades existentes. Há que ter em conta que algumas 

funcionalidades pressupõem um maior dispêndio de tempo se o professor actuar 

como guia e facilitador da aprendizagem, interferindo e fornecendo sistemático 

feedback. E será conveniente disponibilizar não só actividades e ferramentas de 

envolvimento individual mas também colectivo, para permitir que os alunos também 

construam e reformulem conhecimentos com os colegas. 

Os ambientes de aprendizagem centralizada no aluno e tecnologicamente 

interligada (‘technology-enhanced, student-centered learning’) criam contextos 

dentro dos quais se ancoram conhecimentos e capacidades, fornecendo um largo 

leque de ferramentas e conteúdos que permitem a manipulação interactiva. 

Permitem ao aluno a possibilidade de procurar em vez de obedecer, experimentar 

em vez de aceitar, avaliar em vez de acumular e interpretar em vez de adoptar. 

(Hannafin e Land, 1997).   

O Moodle está em constante transformação e actualização tentando  ir ao 

encontro às necessidades dos professores e alunos. A última versão (Moodle 2.5) 

promete maior flexibilidade, temas de apresentação mais apelativos (templates), 

texto mais condensado e arrumado e um conjunto de pequenas ferramentas que 

visam tornar a aprendizagem online mais interactiva e interessante: badges, 

exercícios com drag and drop, contagem de palavras nos fóruns, etc. A plataforma 

Moodle já apresenta várias possibilidades de comunicação integrada e em tempo 

real, usando as chamadas tecnologias móveis adaptadas ao ensino e 

aprendizagem (m-learning), com relevância para o telemóvel: o “Mobile Learning 

Engine Moodle” (MLE-Moodle).  

O Moodle permite que os pais visionem algumas actividades e verifiquem 

alguns dados relativos à actualização dos seus filhos. É uma funcionalidade que 
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ainda está em fase de melhoramento, mas pelo menos a mensagem está lançada: 

não excluir os pais desta holística maneira de se aprender, construindo novos 

conhecimentos de forma interactiva. E essa foi a mensagem que Dougiamas quis 

transmitir com a criação deste poderoso software chamado Moodle. 

(Nota: o verbo ‘moodle’ significa navegar despretensiosamente por algo, enquanto 

se fazem outras coisas ao mesmo tempo).  

A plataforma comercial que mais directamente se pode contrapor ao Moodle 

é a Blackboard (www.blackboard.com), de código fechado, mas que se tem 

conseguido impor sobretudo em instituições de ensino de grande dimensão. Ambas 

as soluções têm aspectos positivos e negativos e a sua adopção deverá ser 

analisada em função das funcionalidades pretendidas. O facto de ser de sinal 

aberto não significa que a sua utilização seja gratuita, pois há custos de 

costumização e manutenção. Existem vários estudos comparativos entre os dois 

sistemas, como o de Munoz e Duzer (2005), da universidade de Humboldt: 

“Blackboard vs. Moodle: a comparison of satisfaction with online teaching and 

learning tools”. 

São dois sistemas que tentam gerir a aprendizagem de forma colaborativa, 

embora o espírito e as muitas funcionalidades do Moodle estejam mais 

relacionadas com a filosofia do sócio-construtivismo. São duas plataformas que 

servem de âncoras para a disponibilização e apresentação de conteúdos, bem 

como processos de interactividade para partilha e construção de conhecimento em 

comunidades virtuais de aprendizagem. 

A English Alive optou pelo Moodle por ser mais económico, por permitir 

adaptações com facilidade, por ser open source, por ter ferramentas que permitem 

a construção de conteúdos e aplicações que facilitam o ensino e a aprendizagem 

segundo a abordagem construtivista. Essas também devem ter sido as razões que 

determinaram a adopção do Moodle nas escolas oficiais portuguesas e a maneira 

elogiosa como foi destacado pelo Ministério da Educação: 

“[…] a plataforma Moodle [é] consensualmente considerada das melhores, se 

não a melhor, plataforma de gestão de ensino-aprendizagem. Espera-se que 

a crescente comunidade de utilizadores educativos portugueses cresça de 

forma a atingir a massa crítica necessária a que o seu uso possa ser 

explorado colaborativamente (…) quer na sua dimensão de trabalho 
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presencial, quer a distância, disponível na rede” (Projecto Moodle-edu-pt, 

2005). 

Mas muitos professores não partilham do entusiasmo do Ministério, apesar 

de reconhecerem mérito ao Moodle. E a ‘plataforma da escola’ em muitos casos 

está online a funcionar como um mero site de divulgação ou para publicação de 

informação muito genérica. Na apresentação do Plano Tecnológico para a 

Educação (2007) o Ministério da Educação, referindo-se ao Moodle, reconhece o 

subaproveitamento das suas potencialidades, pois é usado “ fundamentalmente 

como canal de comunicação e partilha de documentos; a sua utilização não se 

encontra generalizada a toda a comunidade de ensino” (PTE, 2007). 

As plataformas podem ter muita força, mas em si de nada valem se não 

forem adoptadas e utilizadas de forma motivadora pelos actores nas comunidades 

de aprendizagem onde forem implementadas. Para que possam facilitar processos 

de comunicação interactiva e mediar a construção de conhecimento, e assim 

beneficiarem os alunos. O foco principal devia ser dirigido para a atitude que os 

professores têm em relação às TIC nas escolas onde ensinam. 

1.3.3.4. O Moodle no sistema de ensino português 

O Moodle foi, desde a implantação do Plano Tecnológico (2005), escolhido 

pelo governo português como plataforma preferencial para a educação em 

Portugal. Para o enquadrar e apoiar o seu lançamento, foi criado um departamento 

especial (moodle-edu-pt) que ficou associado ao já existente CRIE- Computadores, 

Redes e Internet nas Escolas (www.crie.min-edu.pt). Pelo conteúdo do texto que foi 

oficialmente publicado, nota-se uma grande crença na sua importância do Moodle:  

“Com o projecto moodle-edu-pt, pretende a CRIE (Computadores, Redes e 

Internet na Escola) lançar um movimento de potenciação do ensino e 

aprendizagem on/line por todos os actores do ensino básico e secundário, 

através da apropriação generalizada da plataforma moodle, consensualmente 

considerada das melhores, se não a melhor, plataforma de gestão ensino-

aprendizagem (LMS - Learning Management System)” (PT- Plano 

Tecnológico, 2005). 

Era tal a expectativa e a quase certeza do sucesso desta nova plataforma 

no sistema nacional de ensino que foram enormes as expectativas dos resultados 



CAPITULO  II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

80 

 

esperados, antecipando-se cenários da junção do ensino e aprendizagem em 

presença e à distância: 

“Como resultado, espera-se que a crescente comunidade de utilizadores 

educativos portugueses cresça de forma a atingir a massa crítica necessária 

a que o seu uso possa ser explorado colaborativamente e usado de forma 

rotineira o moodle como enriquecedor das situações de ensino e de 

aprendizagem” (PT- Plano Tecnológico, 2005). 

Tabela 4: registos Moodle até Março de 2013. 

País Registo 

Estados Unidos 13.018 

Espanha   6.730 

Brasil   5.595 

Reino Unido   4.179 

México   3.265 

Alemanha   3.155 

Portugal   2.241 

Colômbia   2.231 

Austrália   1.854 

Itália   1.841 

Fonte: www.moodle.org/stats 

Em Portugal, perante os indicadores disponibilizados pelo site do Moodle 

apresentados na tabela 4, estamos aparentemente perante um caso excepcional de 

penetração no Moodle no segmento da educação. São referidos 2.241 sites Moodle 

portugueses registados, ficando Portugal entre os dez países de maior implantação. 

A relativa fraca evolução em termos de novos registos Moodle em Portugal 

nos anos recentes é sintomática. Após o passar da ‘Moodlemania’, a utilização de 

forma concertada e generalizada parece ter estagnado. Continuam, no entanto, a 

desenvolver-se projectos Moodle ligados a escolas ou organizações específicas, 

devido ao envolvimento de pequenas comunidades ou mesmo ao entusiasmo 

individual de alguns professores. Como é o caso do Caldas Moodle 2008, de onde 

acabaram por sair os poucos estudos que se conhecem sobre o impacto do Moodle 

em Portugal.  

http://www.moodle.org/stats
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O estudo levado a cabo por Fernandes (2008), considera grave não se 

aproveitarem as potencialidades do Moodle. Manifesta preocupação com as 

oportunidades perdidas de um grande grupo de pessoas ligadas à educação e 

estranha o facto de não se terem aproveitado todas as sinergias que podiam 

alavancar o aproveitamento efectivo de uma ferramenta com tantas 

potencialidades: 

 

“Acredito que o actual caso do Moodle em Portugal, uma mudança com 

origem num movimento “cultural” lhe dá um outro tipo de força e importância 

na esfera social da educação portuguesa. No entanto, não reconheço uma 

visão e coordenação de esforços de tantos anónimos entusiastas, e penso 

que esse atraso está a colocar em risco a oportunidade a que me refiro” 

(Fernandes, 2008, p.19). 

Em termos oficiais, a visibilidade do Moodle em Portugal tem-se resumido a 

um site que pretende publicitar iniciativas e dar apoio a assuntos relacionados a 

formação nessa área: http://moodlept.net.educom.pt 

E no entanto o Moodle não estagnou. Tem-se vindo a actualizar 

constantemente, graças ao dinamismo e contínua evolução de uma comunidade 

espalhada por todo o mundo que acredita nas potencialidades dessa plataforma 

open source e vai desenvolvendo características que tornam esse ambiente virtual 

de aprendizagem cada vez mais popular, se bem que não implantado de forma 

uniforme nos diversos países e comunidades de aprendizagem. A sua última 

versão faz um enorme esforço em relação ao responsive design, permitindo a 

adaptação da disposição modular do front-end, ajustando-a à maioria dos 

dispositivos de comunicação móvel, incluindo os tablets e o telemóvel.  

Os estudos continuam a ser unânimes num aspecto: a implementação da 

tecnologia como auxiliar educativo (presencial e à distância) tem vindo a evoluir, 

mas muitos passos ainda terão de ser dados tendo em vista a maturidade e um 

retorno cada vez mais positivo. Uma plataforma LMS (Learning Management 

System) como o Moodle é um ambiente tecnologicamente enriquecido que pode 

valorizar muito os processos de ensino e aprendizagem, mas os resultados estão 

condicionados às estratégias usadas pelos professores e à motivação dos alunos 

na utilização efectiva dos conteúdos e das ferramentas disponíveis sobretudo 

online. 
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Ultimamente, e talvez como consequência da importância crescente da Web 

2.0 e sobretudo das redes sociais como o Facebook ou o Youtube (que não se 

limitam à comunicação mas que disponibilizam cada vez mais conhecimento 

gratuito e de fácil acesso) tem-se vindo a favorecer o alastrar de um processo de 

aprendizagem mais aberto e comunitário. Um ambiente menos centralizado, menos 

dependente das orientações das instituições educativas ou dos professores, que 

estimula o desenvolvimento de instrumentos de auto-orientaçãoe dá preferência a 

estratégias de aprendizagem descentralizadas. Foi apelidado de Ambiente Pessoal 

de Aprendizagem (tradução de Personal Learning Environment ou PLE) e apoia-se 

nas possibilidades das plataformas LMS, que no entanto não foram acompanhando 

a abertura que se pretendia.  

O objectivo a atingir tem sido cada vez mais a disponibilização de conteúdos 

organizados e completamento abertos à comunidade dos utilizadores, os alunos, 

que podem interagir entre si, sem o controlo de regras pré-determinadas. A essa 

modalidade de educação aberta chama-se MOOC, acrónimo da expressão inglesa 

Massive Open Online Course, que pressupõe a utilização gratuita de cursos 

disponibilizados em plataformas online, para que o conhecimento atinja um público 

mais alargado. Na sua generalidade os MOOC’s pressupõem como background um 

sistema de ensino regular e presencial, por isso podemos na prática estar a falar de 

um ensino híbrido ou b-learning. A ideia não é acabar com o papel do professor e 

matar as aulas, mas torná-las muito mais alargadas, ampliando o alcance e a 

eficácia dos ambientes de aprendizagem organizados.  

George Siemens (2004) lançou o termo ‘conectivismo’ (connectivism) para 

descrever esses ambientes interligados de aprendizagem que subjazem à filosofia 

do MOOC. Downnes (2012) define-o do seguinte modo:  

"Connectivism is the thesis that knowledge is distributed across a network of 

connections, and therefore that learning consists of ability to construct and 

traverse those networks" (Downes, S., 2012, p.9). 

 A plataforma Moodle, com as suas raízes social construtivistas, tem todas as 

possibilidades de servir de suporte a um modelo pedagógico de cariz conectivista 

como o MOOC, desde que os desenvolvimentos vão caminhando para uma cada 

vez maior abertura, autonomia de utilização pelos alunos e ferramentas que 
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potenciem a interactividade partilhada sem restrições formais. O Moodle ficará 

tendencialmente menos compartimentado, terá de conviver com as redes sociais, 

ficará cada vez mais enquadrado no conjunto dos cenários móveis de 

aprendizagem (m-learning), cumprindo os desígnios que alimentaram a sua 

génese. 

2. Os professores e as TIC no contexto escolar 

Os resultados que se pretendem alcançar com a implementação das TIC no 

contexto escolar dependem não apenas da força das tecnologias, dos conteúdos 

digitais disponibilizados ou da facilidade da sua veiculação online, mas sobretudo 

do envolvimento dos professores nos processos de motivação e aprendizagem ao 

uso das TIC pelos seus alunos. 

Para além da formação técnica indispensável, há factores que condicionam 

o maior ou menor uso das tecnologias no contexto escolar. É importante que os 

professores considerem o recurso a estratégias que permitam a modificação da sua 

atitude face às novas tecnologias,assumindo consciência da importância, utilidade e 

potencial que essas tecnologias podem trazer nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

 Neste estudo, tentamos realçar a atitude assumida por cada professor da 

escola English Alive em relação à implementação de uma plataforma online e 

analisar os processos motivadores que acompanharam essa atitude. ‘Atitude’ é pois 

uma key word nesta nossa investigação, merecendo por isso uma abordagem 

especial. 

a) Sobre a atitude (em geral) 

 Segundo o modelo de Fishbein referido em Herr (1995) a atitude é vista 

como uma função da crença de um indivíduo acerca de um objecto e os aspectos 

avaliativos dessa crença. Paul Herr refere a importância de se determinar a atitude 

de uma pessoa para se poder antever o seu comportamento em relação a um 

determinado objecto:  

"...knowing a person's attitude would enable us to anticipate that person's 

behavior in the presence of the attitude object" (Herr, 1995, p.372). 
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Para Kelman (1980) a atitude é um processo dinâmico e não uma entidade 

estática ou um ponto de equilíbrio estável. As atitudes evoluem, estão sempre a 

alterar-se à medida que as pessoas interagem com o objecto da atitude, (que neste 

nosso estudo seria a plataforma e sua implementação junto dos alunos) e o 

ambiente social (escola English Alive ou o contexto familiar e social dos 

professores). 

Ao longo do nosso estudo pudemos verificar alterações acentuadas na 

atitude de alguns professores em relação à implementação da plataforma online: a 

atitude de entusiasmo inicial manifestado na entrevista colectiva foi-se alterando, 

surgindo manifestações e comportamentos menos positivos à medida que a prática 

ia exigindo maior empenho profissional e pessoal por parte dos professores, que 

registámos sobretudo na observação das aulas filmadas. Kelman argumenta que 

“such changes are particularly likely to occur when people are involved in action vis-

à-vis the attitude object” (Kelman, 1980, p.120). E afirma que um novo evento ou 

uma nova situação pode trazer à superfície uma relação com o objecto que até 

então tinha estado latente. A atitude não é uma entidade psicológica estática que 

pode ser separada, funcional ou temporalmente, do fluxo da acção, mas deve antes 

ser considerada parte da acção. É a acção, que muitas vezes força a mudança na 

atitude: “Action is the central arena for the occurrence of attitude change” (Kelman, 

1980, p.138).  

Os processos motivadores usados pelos professores da English Alive em 

alguns aspectos são notoriamente afectados por essa mudança de atitude que se 

foi operando à medida que a relação prática com a plataforma online se foi 

tornando mais estreita. 

b) Atitude dos professores perante o uso das TIC 

A globalização e a possibilidade do acesso rápido à informação através da 

internet vieram deslocar o papel do professor, redefinindo interesses e prioridades: 

o conhecimento passou a ter grande importância no desenvolvimento económico e 

a educação passou a ser o centro de interesse e preocupação de todos os 

governos. Esse papel activo e determinante do professor tem lugar de destaque no 

vulgarmente denominado ‘Relatório Delors’: 

“[O professor] utiliza atitudes críticas enquanto as expande constantemente, 

cria futuro enquanto actua no presente” (‘Relatório Delors’ 1996, p.52) 
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Como escreveu Roberto Caneiro, ”o progresso das tecnologias da 

informação levou à morte da distância e do tempo” (Carneiro, 2006. p.41). Tornou-

se evidente que o ensino tradicional, de mera transmissão de conhecimento, ia 

ficando desenquadrado das novas realidades, alargando-se cada vez mais o fosso 

em relação à realidade fora da escola. A escola que, como organização global, é 

tradicionalmente uma estrutura pesada, lenta a vencer inércias e relutante a 

enfrentar remodelações. Só que desta vez o processo seria inexorável. 

Trata-se de uma revolução profunda e global (Castells, 1999; Brunner, 2000) 

impulsionada por mudanças acentuadas a nível de informação e conhecimento, 

levada a cabo pelo desenvolvimento célere das novas tecnologias. A educação foi 

arrastada por esse turbilhão, exigindo-se-lhe processos de rápida inovação. É uma 

inovação que exige alterações nos paradigmas há muito estabelecidos, sobretudo a 

nível do papel e do envolvimento dos professores, como lembra o relatório da 

Unesco: “New technologies require new teacher roles, new pedagogies, and new 

approaches to teacher training (Unesco, 2008, p.6). Estas alterações devem 

alargar-se à crença dos professores em relação aos efeitos do desenvolvimento 

tecnológico em ambientes educativos, bem como à percepção da inovação 

educativa que deve acompanhar o uso das TIC nas aulas. 

Não pode haver inovação educativa sem alteração na atitude dos 

professores, sem os professores quererem, pois se a maioria não colaborar de 

forma coordenada e decidida, muitas das acções de aprendizagem poderão tornar-

se infrutíferas ou simples operação de cosmética (Becta, 2004). Como afirma Paiva, 

“inovar, usando as modernas tecnologias, não é um processo simples, muito menos 

em educação” (Paiva, 2007, p.203). 

Introduzir a internet de banda larga e dotar as escolas de novas tecnologias 

acessíveis a todos os actores envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem 

é um grande passo, mas poderá ser inconsequente se for feito sem a colaboração 

activa e empenhada dos professores. Hopenhayn lembra que, para além do 

empenho, é preciso algum realinhamento nas atitudes dos professores:  

"Os professores devem ser, ao mesmo tempo, aprendizes de novos modos e 

conteúdos, renovadores pedagógicos e facilitadores, diante de uma 

ferramenta nova que os alunos costumam aprender a usar melhor e mais 

rápido do que eles” (Hopenhayn, 2006, p.21).  
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E devido a essa diferença entre professores e alunos, no que respeita à 

facilidade de utilização das novas tecnologias, seria benéfico algum diluir do papel 

tradicional do professor, de preferência integrado em processos de troca e 

construção de conhecimento. É também essa a opinião de Jonassen: 

“As ferramentas cognitivas representam uma nova abordagem ao ensino e à 

aprendizagem, na qual os professores devem renunciar a alguma da sua 

autoridade intelectual e os alunos devem assumir mais responsabilidades na 

construção de significados” (Jonassen, 2000, p.296). 

 

Já anteriormente o referido Relatório Delors (1996) tinha metaforicamente 

recomendado que o professor estabelecesse uma nova relação com quem está a 

aprender, passando do papel de ‘solista’ ao de ‘acompanhante’. Deixando o 

pedestal de quem transmite conhecimentos para baixar às funções de alguém que 

transmite conhecimentos em interacção com os alunos, ajudando-os a organizar e 

gerir o saber, guiando mas não modelando os espíritos. Para Majó (2003) os 

professores serão cada vez menos transmissores de conhecimento e cada vez 

mais tutores, exercendo uma tutoria direccionada, num papel mediador entre o 

aluno e o conhecimento. 

A Unesco (2008), preocupada com a importância do papel dos professores 

no sucesso da integração das TIC na educação, escreveu um relatório acutilante 

sobre o assunto, a que deu o nome de “Padrões de Competência em TIC para 

Professores” de onde destacámos o seguinte: 

"Os professores constroem uma comunidade de aprendizagem na sala de 

aula, com os estudantes permanentemente envolvidos na construção de suas 

próprias habilidades de aprendizagem (…) em colaboração com seus colegas 

e especialistas externos na produção de novos conhecimentos sobre a 

prática de ensino-aprendizagem” (Unesco, 2008, p.8). 

 

Twinning (2004) argumenta que o peso da integração das TIC não deve 

recair na totalidade sobre os ombros dos professores. E a questão é: como é que, 

estando a maior parte da literatura especializada a favor da alteração dos currículos 

devido à força das TIC na educação, na prática os currículos permanecem 

inalterados? Deste modo os professores vão sendo ‘encorajados’ a ensinar 

conhecimentos ultrapassados com tecnologias modernas. E, segundo Prensky 
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(2006), os professores argumentam que nem se trata de ensinarem conhecimento 

‘básico’, mas de ‘backup education’ que só se aplica em casos excepcionais, que 

não vai de encontro às necessidades dos alunos. O problema é que, segundo ele, 

se passarmos o tempo a ensinar só coisas retrógradas, estamos a preparar os 

alunos para o passado e não para o futuro. E adverte os professores que não 

querem alterar o status quo: 

"Those teachers who want to give their kids a backup education can’t 

understand or accept that the world of their students is diverging incredibly 

quickly from their own. They don’t understand that their well-intentioned 

instinct to “protect” their kids actually has the opposite effect – it prevents their 

kids from learning what they need to know to succeed in the twenty-first 

century” (Prensky, 2006, p.28). 

 

Carneiro (2006), num artigo publicado pela Unesco, acha normal que se 

eleve a fasquia de exigência em relação aos conhecimentos que os professores 

deveriam exibir. É da opinião que deviam ir além da mera ‘alfabetização digital’, 

para poderem tirar partido das fortes potencialidades das TIC. Se um docente não 

conseguir dominar adequadamente essas ferramentas de comunicação “ver-se-á 

seriamente limitado na sua prática pedagógica e na capacidade de responder aos 

complexos requisitos que se colocam hoje nas interfaces combinatórias dos 

métodos de ensino-aprendizagem (e-learning)” (Carneiro, 2006, p.53). E aponta 

seis ‘saberes’ que todos os professores deviam esforçar-se por adquirir e 

desenvolver, na linha da ‘aprendizagem ao longo da vida’: (i) ‘saber’ sobre 

disciplina; (ii) ‘saber’ sobre desenvolvimento humano; (iii) ‘saber’ sobre modos de 

aprender; (iv) ‘saber’ sobre recursos curriculares; (v) ‘saber’ sobre tecnologias 

educacionais; (vi) ‘saber’ sobre trabalho colaborativo. 

Cuadrado e Fernández (2011) referem que as atitudes que os professores 

adoptam perante as TIC reflectem o maior ou menor sucesso na sua aplicação no 

ensino. Apoiando-se num estudo prévio que abarca os anos entre 1998 e 

2006assinalam que a maioria dos professores que mostraram uma atitude positiva 

perante as TIC concordaram que se registou um aumento na motivação dos alunos.  

Recentemente, Keijo (2011) investigou 99 professores finlandeses do ensino 

primário e secundário, analisando o seu comportamento com as TIC em inter-

relação com os alunos. Concluiu que a maioria dos professores usa as TIC 
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sobretudo para tarefas administrativas, informais, de avaliação ou para auxílio na 

planificação das aulas, em vez de (como se esperava num país de referência no 

que respeita às TIC na educação) serem utilizadas para processos interactivos de 

comunicação criativa ou expressiva com os seus alunos. 

De acordo com Ruder-Perkins et al. (referidos em Cabero, 1999, p.471) 

existem três tipos de atitudes docentes na utilização das inovações tecnológicas:  

i) os inovadores, que são os professores que estão decididos a assumir 

inovações tecnológicas nas quais se envolvem profundamente correndo 

mesmo o risco de se enganarem;  

ii) os resistentes, os que assumem uma atitude de desconfiança porque em 

princípio acham as TIC perigosas (aliás, tudo o que é inovador), ou então 

sentem-se impotentes perante elas, mas acima de tudo não pretendem 

assumir compromissos nem  mudar os hábitos e rotinas de trabalho 

consolidadas durante muitos anos;  

iii) os lideres, que tentam ser colaborativos e  assumem uma posição de 

reflexão sobre as vantagens e dificuldades das inovações tecnológicas. 

Não é linear a tipificação das atitudes dos professores perante as TIC. Não 

devemos cair na premissa simplista de que as TIC, porque são inovadoras, 

provocam imediata aceitação e consequente motivação por parte de professores e 

alunos, por todos acreditarem na simplicidade da sua utilização e na melhoria 

automática das tarefas. Isso foi o que advogou durante muito tempo a teoria da 

Technology Acceptance Model (TAM), como explicam Venkatesh e Davis (2000): 

“TAM theorizes that an individual's behavioral intention to use a system is 

determined by two beliefs: perceived usefulness, defined as the extent to 

which a person believes that using the system will enhance his or her job 

performance, and perceived ease of use, defined as the extent to which a 

person believes that using the system will be free of effort” (p.187). 

Saber trabalhar com um computador ou com uma plataforma não significa 

que o professor saiba como interagir com o aluno de forma a poder ajudá-lo na 

construção do conhecimento, como afirmam Coll, Mauri e Onrubia (2010): “A 

simples incorporação ou o uso em si das TIC não geram, inexoravelmente, 

processos de inovação e melhoria do ensino e aprendizagem” (p.74). Segundo 

esses autores, o que acaba por determinar o maior ou maior impacto nas práticas 
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educacionais ou o que resulta em maior ou menor capacidade para transformar o 

ensino e melhorar a aprendizagem são os contextos de uso. E acrescentam a 

propósito: “O que é preciso fazer é indagar como, até que ponto e sob quais 

circunstâncias e condições as TIC podem modificar as práticas educacionais nas 

quais são incorporadas” (Coll, Mauri e Onrubia, 2010, p.70).  

Qualquer que seja a atitude e motivação dos professores perante as TIC, 

estas fizeram com que fossem surgindo novos métodos de ensino, mesmo que 

muitos professores não tenham consciência disso. Porque os professores acabam 

por interagir com as TIC, ainda que por vezes de modo superficial, já que não lhes 

podem ficar eternamente indiferentes. Quer aceitem ou não, elas estão a invadir-

lhes os seus ambientes de trabalho. É normal que a princípio os professores 

tenham a tendência para dar às TIC usos que são coerentes com os seus 

pensamentos pedagógicos e com a sua visão dos processos de ensino e 

aprendizagem. E que a princípio retirem das TIC apenas os processos que sabem 

poderem ser potencialmente facilitadores das suas estratégias de apresentação e 

transmissão de conteúdos. 

Felizmente para o futuro da educação que “aqueles que têm uma visão mais 

activa ou ‘construtivista’ tendem a utilizá-las para promover as actividades de 

exploração ou indagação dos alunos, o trabalho autónomo e o trabalho 

colaborativo” (Coll, Mauri e Onrubia, 2010, p.75). Os ventos desta vez sopram de 

vários lados, são até mais fortes do lado dos alunos, e o efeito da erosão vai 

deixando as suas marcas. 

É importante assegurar que a pedagogia explore a tecnologia e não vice-

versa. Que as TIC sejam adaptadas às necessidades do ensino, ou então corre-se 

o risco de meramente se absorverem designs convencionais de aprendizagem, 

perdendo-se a oportunidade de gerar conteúdos eficazes e inovadores, ao serviço 

dos professores e dos alunos (Laurillard, 2009).  

 Há novos cenários que se vão desenhando. A imagem de um professor 

omnisciente, escudado na intocabilidade do currículo e centralizador nas 

comunicações com os alunos vai-se apagando num mundo conectado pela internet 

(Coll e Monereo, 2010). É desejável que o professor acabe por abandonar 

progressivamente o mero papel de transmissor de informação, ”substituindo-o por 

papéis de selector e gestor dos recursos disponíveis, tutor e consultor no 
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esclarecimento de dúvidas, orientador e guia na realização de projectos e mediador 

de debates e discussões” (Coll e Monereo, 2010, P.31). Esse papel do professor 

‘selector e gestor’ é sobretudo importante no relacionamento que se pretende à 

distância, em contactos interactivos com os alunos. 

Blázquez e Alonso (2009) não encontraram grandes diferenças entre as 

funções dos professores no ensino presencial (face to face) e à distância, apoiados 

nas TIC (e-learning). Podem existir diferenças no tipo e nível de envolvimento e na 

especificidade de algumas tarefas, mas os fundamentos que devem nortear os 

professores devem ser os mesmos: facilitar o processo de ensino/aprendizagem, 

combinarem a apresentação teórica de conteúdos com actividades e encorajar a 

interacção. Está implícito em qualquer situação de ensino, quer seja em presença, 

à distância ou misto (b-learning) que o professor tenha em consideração quais os 

fundamentos teóricos psico-pedagógicos que guiarão a sua actuação junto dos 

alunos. 

Coll, Mauri e Onrubia (2010) referindo-se às conclusões do relatório E-

learning Nordic (2006) (www.oph.fi) sobre as TIC na Finlândia, Suécia, Dinamarca e 

Noruega constatam que nesses países o uso das TIC por professores e alunos é 

muito maior nos processos de ensino e aprendizagem fora da escola, através do 

apoio em plataformas online. Nas salas de aula, apesar de normalmente bem 

equipadas, o uso das TIC é periférico em relação aos processos de ensino e 

aprendizagem. Um terço dos professores admite mesmo nunca usar as TIC nas 

aulas. Especificamente em relação à Espanha, referem que as TIC são usadas, 

quando o são, como tecnologias da informação e não tanto como tecnologias da 

comunicação. 

Em Portugal, o Livro Verde para a Sociedade de Informação (1997) já 

realçava o papel determinante do professor na formação de atitudes, positivas e 

negativas, face ao processo de ensino-aprendizagem. Com o desenvolvimento das 

TIC, o professor deixou de ter um papel fulcral como veiculador da informação, mas 

adquiriu um papel imprescindível na orientação do aluno nos processos de 

selecção e trabalho construtivo dessa informação. Referindo-se ao novo papel que 

se espera que o professor assuma com a integração das TIC nas escolas, o Livro 

Verde refere: 
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“Começam a surgir na sala de aula novos tipos de relacionamento. O 

desenvolvimento das novas tecnologias não diminui em nada o papel dos 

professores antes o modifica profundamente, constituindo uma oportunidade 

que deve ser plenamente aproveitada. Certamente que o professor já não 

pode, numa sociedade de informação, limitar-se a difusor de saber. Torna-se, 

de algum modo, parceiro de um saber colectivo que lhe compete organizar” 

(Livro Verde, 1997, p.46). 

Um estudo de âmbito nacional encomendado pelo DAPP/ME, realizado por 

Jacinta Paiva, conclui que no caso português não é a falta de uma atitude positiva 

face à utilização das TIC a dimensão mais saliente, revelando, pelo contrário, que 

os professores portugueses denotam uma atitude francamente favorável à 

utilização das tecnologias no ensino, a julgar pelas taxas surpreendentemente 

elevadas, em termos motivadores, aí encontradas (Paiva, 2002). 

Os números divulgados por um estudo da The Eurobarometer 

Benchmarking sobre o impacto das TIC nos sistemas de educação dos países 

membros parecem desmentir a conclusão optimista apontada por Paiva, pois 

referem que em Portugal 70% de professores não se sentem competentes no uso 

das TIC: 

“In some countries, for example, more than half of the teachers do not feel 

competent yet to use the ICT infrastructure in the classroom, with Greece 

(60%), Portugal (70%), Hungary (71%) and France (76%) ranking at the 

bottom end” (Balanskat, 2006, p.50). 

Esse estudo refere como causa principal a grande falta de motivação dos 

professores para se integrarem em projectos inovadores ligados às TIC. 

Faltam em Portugal indicadores precisos de que o grande investimento que 

se tem vindo a fazer em termos de equipamento e acções de formação se vá 

reflectindo de forma positiva nos ambientes educacionais mais paradigmáticos, as 

escolas. Não basta apregoar políticas, é preciso que regularmente se analisem os 

resultados dessas políticas, para se poderem tirar ilações. É preciso que os 

professores se envolvam activamente nas TIC, na medida das suas possibilidades 

e níveis de motivação pessoal, acreditando que esta é a melhor forma de 

contribuírem de forma positiva nos processos de construção de conhecimento que 

os seus alunos vão desenvolvendo. 
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Mas não nos devemos esquecer que os professores são pessoas em 

primeiro lugar, sendo impossível ‘formatá-los’ em função de novas exigências e 

objectivos que lhes chegam de fora já pré-definidos, por melhor que sejam os 

motivos invocados. Papert afirmou que os professores reais, de carne e osso, têm 

posições diferentes, que devem ser assumidas nos seus processos de ensino: 

“every teacher should be encouraged to go as far as possible toward developing a 

personal style of teaching” (Papert, 1993b, p.63). Paiva (2007) também é da opinião 

que, no que diz respeito à resistência dos professores às TIC, o factor humano é 

mais forte do que o tecnológico: 

“Algumas da resistências às TIC na escola (…) se devem muito mais a 

problemas socio afectivos do que a nuances tecnológicas. A tecnologia pode 

ajudar a promover a educação, mas sem dúvida que os obstáculos maiores 

residem nas dinâmicas de sistemas humanos” (Paiva, em Costa et al., 2007, 

p.205).  

Tem de haver paciência e tacto na negociação e resolução de conflitos que 

possam ir surgindo, no que diz respeito ao relacionamento positivo ou negativo dos 

professores em relação às TIC. E aguardar que a constatação da irreversibilidade 

da ‘revolução’ da informação e do conhecimento acabe por produzir efeitos. 

3. A comunicação educacional: definição e aspectos  

configurativos 

 ‘Comunicar’, que o dicionário define como “fazer saber,tornar comum” 

(Aurélio, 2003, p.517), implica um processo interactivo entre pelo menos duas 

pessoas. Não se comunica isoladamente, comunica-se com alguém e num 

determinado contexto social. Cuadrado e Fernández definem a comunicação como 

“un proceso de creación de significados entre dos o más personas en interacción, 

surge de una interioridad y una intencionalidade” (Cuadrado e Fernández, 2008, 

p.302) tendo em conta os seus aspectosmultidisciplinares. Para que, a nível 

primário, o processo comunicativo seja completo e eficaz, Cuadrado e Fernández 

(2011) referem quatro dimensões da comunicação interpessoal: i) dimensão 

informativa, que pressupõe que a mensagem é relevante e acrescenta 

conhecimentos ao receptor (sem esquecer que a mensagem não veicula 

informação ‘a seco’, mas traz consigo transformações e influências do emissor); ii) 
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dimensão de emoção e energia, que está ligada à implicação emocional dos 

interlocutores, sobretudo do emissor; iii) dimensão de participação e actividade 

conjunta, sendo importante que se trate de uma colaboração simétrica; iv) 

dimensão da relação que se estabelece entre emissor e receptor durante o 

processo comunicativo.. 

Para Rogers (2003) “communication is a process in which participants create 

and share information with one another in order to reach a mutual understanding” 

(p.6), o que pressupõe um processo de convergência (ou divergência) uma vez que 

dois ou mais indivíduos partilham informação a fim de se aproximarem (ou 

afastarem) em relação aos significados que atribuem a determinados eventos. 

Comunicar é, pois, “um processo interactivo, desenvolvido num contexto 

social e requer um emissor que vai codificar a mensagem e um receptor que a 

descodifica e compreende” (Franco et al., 2003, p.15) No entanto não é um 

processo linguístico linear que se possa resumir a uma simples transmissão de uma 

mensagem a um receptor através de um canal seleccionado. Os significados da 

mensagem dependem dos interlocutores e a comunicação será tanto mais efectiva 

quanto maior for a compreensão do significado construído em comum e 

descodificado com a participação activa do receptor. Para conseguir esse 

intercâmbio de informação é preciso que os códigos sejam comuns e que ambos 

partilhem e compreendam a linguagem usada, seja ela verbal, não-verbal ou 

prosódica.  

Segundo Krashen “Language acquisition occurs when language is used for 

what it was designed for: communication” (Krashen, 1995, p.1, sublinhado nosso). 

Parte do principio de que a aquisição e aprendizagem de uma língua (e referia-se à 

aprendizagem do inglês como segunda língua, como acontece na English Alive) é 

essencialmente um processo de comunicação. 

3.1. Linguagem verbal e variantes prosódicas 

É indiscutível que a linguagem oral tem um papel relevante na comunicação 

interpessoal. No entanto, na comunicação verbal os significados que o emissor e 

receptor vão compartilhando e construindo não se ficam pelo aspecto estrutural das 

palavras, não se trata de uma simples transacção de signos linguísticos. Na sala de 

aula a linguagem oral é o principal meio que permite os processos de ensino e 
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aprendizagem. Tal como em outros ambientes, o normal é coexistirem diversas 

conversas em simultâneo devido ao aglomerado de pessoas. Mas no ambiente 

específico educacional (e nem sempre se passa o mesmo noutros ambientes) há 

necessidade de se orientar e controlar a comunicação oral, e essa tarefa cabe ao 

professor, pois o principal objectivo da educação escolar é a mudança que essa 

comunicação opera dentro de cada aluno (Cazden, 2001).            

São atribuídas diversas funções à linguagem verbal tendo em conta o seu 

uso na comunicação interpessoal, a sua ligação com o emissor ou os efeitos que se 

pretendam produzir no receptor. Jakobson (1963) enunciou seis funções da 

linguagem: i) emotiva, mais ligada ao emissor; ii) informativa, relacionada com o 

conteúdo da mensagem; iii) apelativa, dirigida ao receptor; iv) poética, para uso 

criativo v) fática, que visa manter o canal operante e vi) metalinguística, que se 

relaciona com a própria linguagem. 

Argyle (1987) referido em Cuadrado (1992) aponta três funções para a 

linguagem verbal na comunicação interpessoal. Segundo ele a linguagem verbal 

usa-se para: i) fazer perguntas; ii) transmitir informação a outros; iii) influenciar o 

comportamento dos outros. 

No contexto da comunicação educacional dentro da sala de aula Cazden 

considera que a linguagem oral  “is the medium by which much teaching takes place 

and in which students demonstrate to teachers much of what they have learned” 

(Cazden, 1986, p.432). Acrescenta ainda que a linguagem oral reflecte e está 

relacionada com a identidade dos participantes envolvidos, ou seja, professores e 

alunos. 

O discurso oral não se faz através de um encadeamento linear e autónomo 

de palavras. Há variantes prosódicas que interferem nos processos comunicativos 

mas também na contínua reconstrução do significado e sua descodificação: a 

entoação, o tom da voz, o prolongamento silábico, as pausas e os silêncios são 

alguns exemplos. Esses fenómenos prosódicos são normalmente vistos sob o 

ponto de vista pragmático, ou seja, ligados à fala espontânea em situações face a 

face. Mas as variações prosódicas têm flexibilidade suficiente para interferirem nos 

processos interactivos ao nível da mensagem contextual, pessoal ou interpessoal 

(Rodrigues, 2005). 
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Na comunicação presencial, as pessoas não estabelecem apenas diálogos 

a nível fonético, mas usam todo o corpo para comunicar, que actua num contexto 

físico e social que não é indiferente aos processos comunicativos. Para se 

estabelecer a comunicação interpessoal de modo a que, para além da informação, 

se atinja um eficaz relacionamento entre os interlocutores, é preciso ter em conta a 

importância da linguagem não-verbal. 

3.2. Linguagem não-verbal 

A linguagem não-verbal, como o nome indica, pode ser definida 

simplesmente como ‘comunicação sem o uso de palavras’. Ou, como referiu 

Kendon: 

“The term 'nonverbal communication', as it is currently employed, is most 

frequently    used to refer to all of the ways in which communication is effected 

between persons when in each other's presence, by means other than words” 

(Kendon, 1981,p.3). 

Trata-se de um conjunto de comportamentos que acompanham e reforçam a 

linguagem verbal, complementando-a, sobretudo na comunicação presencial (face 

to face). Alguns desses comportamentos são evidentes e facilmente os 

interlocutores têm consciência deles: os gestos com as mãos ou com o corpo, o 

olhar, a expressão facial, o toque, etc. Mas há outros comportamentos não tão 

óbvios (como por exemplo a postura, a proximidade ou a roupa que vestimos) que 

também interferem na comunicação interpessoal.  

Em termos percentuais, a linguagem não-verbal é dominante na 

comunicação. Miller (1988, p.5) refere estudos que indicam que só 7% de uma 

mensagem é enviada através de palavras, sendo 55% através da expressão facial 

e 38% da entoação vocal.. 

Bateson, referido por Winkin (1998) delimita o uso do termo 'comunicação 

não-verbal' de acordo com três parâmetros: i) deve referir-se à comunicação entre 

pessoas que estejam directamente em presença; ii) relaciona-se com comunicação 

efectuada através de comportamentos cuja significância comunicativa não se possa 

realizar de outro modo; iii) as mensagens que são o centro de interesse na 

comunicação não-verbal são as mensagens a que se não dá formulação explícita, 

mas devem ser inferidas ou estão implícitas nos actos de uma pessoa.Segundo 
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Argyle (em Cuadrado, 1992) a linguagem não-verbal apresenta três funções em 

processos comunicativos: i) comunica atitudes e emoções interpessoais; ii) apoia a 

comunicação verbal; iv) substitui a linguagem. 

Algumas mensagens são difíceis de transmitir apenas com palavras, é 

necessária a ajuda da expressividade da linguagem não-verbal. Por vezes a 

envolvência e a partilha do contexto social são de tal modo familiares aos 

interlocutores que a comunicação verbal se secundariza. É com facilidade que 

sucumbimos à eficácia de um sorriso, somos convencidos por um dedo em riste ou 

emudecemos perante uns olhos muito abertos. A linguagem não-verbal tem ainda a 

força de ser normalmente espontânea, genuína, usada muitas vezes de forma não 

consciente. Diferente da linguagem verbal, que é formada segundo processos mais 

elaborados, com as palavras a serem escolhidas de forma mais consciente e 

intencional. Segundo Blatner (2009)a comunicação não-verbal ocorre não só entre 

pessoas mas também internamente. As pessoas interiorizam certas posições, 

atitudes e crenças implícitas nos comportamentos, assumindo inconscientemente 

um determinado papel na comunicação. E, como afirma Cazden (1986), se esses 

comportamentos não-verbais são importantes para a comunicação entre os 

participantes, então deviam ser importantes para os investigadores. 

A opinião dos investigadores acerca da preponderância de uma das 

linguagens nos processos de comunicação interpessoal não são unânimes. Por 

exemplo Woolfolk e Woolfolk (1974) afirmam que tanto os canais verbais como não-

verbais influenciam a percepção e atitude dos alunos mas concluem que é maior o 

impacto da linguagem verbal: “the impact of the verbal channel upon behavior was 

found to be greater than that of the nonverbal channel” (p.307). Já Miller (1988) 

refere que embora as mensagens verbais e não-verbais sejam partes intrínsecas e 

inseparáveis da comunicação humana, é a não-verbal a dominante: "It is important 

to be aware of the dominance of the nonverbal message", embora realce o papel da 

linguagem não-verbal na validação do discurso verbal: "The validity and reliability of 

verbal messages are checked by nonverbal actions" (Miller,1988, p.6). 

As duas linguagens são de tal modo complementares e intrínsecas que 

alguns estudos acham que não se devia fazer uma abordagem separada. Jones e 

LeBaron (2002), por exemplo, sugerem “more integrated approaches to the study of 
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verbal and nonverbal communication so that more holistic understandings of social  

interaction may emerge” (p.499). 

É uma evidência geralmente aceite que o processo comunicativo se torna 

mais eficaz se houver sintonia e complementaridade entre a linguagem verbal e a 

não-verbal. 

3.3. Discurso docente em ambiente educacionalformal 

A comunicação que se faz no contexto educativo escolar tem aspectos 

muito específicos. A escola assenta numa rede de expectativas diversificadas que 

abrangem toda a malha social que a compõe. Professores e alunos interagem entre 

si de acordo com normas socialmente aceites e respeitando hierarquias implícitas 

na própria organização escolar. Na sala de aula, o papel preponderante do 

professor é reconhecido e aceite. Como refere Coll, “o agente motivador por 

excelência é o professor” (Coll, 2001, p.191). Dele se espera a criação de um clima 

global positivo, que propicie o ensino e aprendizagem de conteúdos considerados 

relevantes numa interacção face a face entre professores e alunos. 

Esses processos interactivos de negociação estão de acordo com a 

focalização construtivista e são fundamentais para a construção colaborativa de 

significados comuns no discurso educativo que facilitem a aquisição de novos 

conteúdos. 

Nessa comunicação interactiva é relevante considerar a complementaridade 

entre a linguagem verbal e não-verbal, sendo notório que as formas verbais se 

orientam mais para os conteúdos da mensagem e os mecanismos não-verbais se 

ligam aos aspectos emocionais e à reelaboração da mensagem (Cuadrado e 

Fernández, 2011). Se a mensagem veiculada pelos professores traz consigo 

marcas emotivas que lhe foram inculcadas através dos mecanismos de 

comunicação, não nos podemos abstrair dos efeitos que esses mecanismos 

(verbais e não-verbais) causam nas reacções dos alunos. Woolfolk e Woolfolk 

(1974) estudaram quais os efeitos dos comportamentos verbais e não-verbais nas 

respostas dos alunos e concluiram que são influenciados por ambos: “ both 

influenced student perceptions and attitudes” (p. 307). E constatam que o impacto 

da linguagem verbal nesses comportamentos foi maior do que a não-verbal. 
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a) Discurso educacional verbal 

 A educação, do ponto de vista do papel do professor, está inseparavelmente 

vinculada ao contexto da sala de aula, pois é um “processo social además de 

personal” (Entwistle, 1991, p.14). Nesse contexto o discurso educacional verbal tem 

um papel preponderante, de tal modo que para Edwards e Mercer (1994) 

descrevem a educação como como um processo de comunicação que visa 

“desenvolver contextos mentales y términos de referencia compartidos a 

través de los cuales los diversos descursos educacionales (…) llegam a 

haceres inteligibles para quienes los utilizan” (p.77). 

O discurso verbal dentro da sala de aula não deve ser encarado como um 

simples processo linguístico, pois a sua importância não se esgota no discurso em 

si, já que as “actividades y marcos no linguísticos que constituyen el contexto 

dentro del cual tiene lugar el discurso” são indissociáveis do processo comunicativo 

educacional (Edwards e Mercer, 1994, p. 23). O discurso educacional é uma 

ferramenta educativa e, mediada de forma eficaz pelo professor, pode promover um 

ambiente positivo dentro da sala de aula, propício à participação e construção de 

novos conhecimentos. O discurso educacional é uma arma, cujos efeitos dependem 

de quem a usa e do modo como é usada: tanto pode contribuir para a construção 

interactiva e compartilhada de conhecimentos e promover valores positivos como 

ser nefastamente manipulador. O que é importante é o processo de entendimentos 

e significados partilhados que se vão estabelecendo na sala de aula, à medida que 

se vai desenrolando a comunicação discursiva. 

No processo comunicativo educacional é importante a relação que se 

estabelece entre professor e aluno, pois o discurso do professor pode condicionar 

não só a maneira dos alunos aprenderem, mas também interferir no seu 

desenvolvimento emocional, moral e social. O discurso educacional, embora 

regulado maioritariamente pelo professor, não é de sua exclusividade. Os alunos 

são participantes e contribuem (embora nem sempre com a frequência desejável) 

para o dinamismo desse discurso, como emissores que interagem na construção 

partilhada de significados e conhecimento. 

A aprendizagemapoiada na linguagem e por ela suportada é um processo 

de construção de significados como reforço dos pontos de vista da construção 
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individual mas sobretudo social da mente, e é esse processo que distingue a 

aprendizagem humana (Entwistle, 1991; Halliday,1993; Cazden, 2001). 

Ainda que de um modo simplista, podemos dividir o discurso docente em 

três áreas: i) a área estrutural, que tem a ver com uma organização tipificada de 

uma aula: motivação e apresentação dos conteúdos, participação activa dos alunos 

e consequente verificação da aprendizagem, normalmente com avaliação (claro 

que há margem para o professor flexibilizar essa estrutura); ii) o modo como o 

professor se adapta e cria o seu próprio discurso educativo, que processos o regem 

na iner-relação com os alunos em contexto escolar; iii) a área dos conteúdos, que é 

a parte mais palpável do discurso educativo, identificada com os objectivos 

traçados pelo professor ou pelos currículos educacionais.        

Tendo em conta a funcionalidade do discurso do professor na sala de aula, 

Martínez e Otero (2004) atribui-lhe cinco dimensões: instrutiva, afectiva, 

motivadora, social e ética, que devem ser abordadas de forma holística e não 

separadamente. A qualidade discursiva depende do equilíbrio harmónico entre essa 

funções e a caracterização do discurso depende do predomínio de uma dessas 

dimensões. Martínez e Otero (2004, p.184) consideram ainda que:  

a) a análise do discurso educativo deve ter em conta que há mensagens 

perceptíveis, facilmente descodificáveis através da linguagem verbal; há 

mensagens com significados mais latentes, que precisam da linguagem 

para-verbal pois são difíceis de descodificar apenas através da linguagem 

verbal; e também existem mensagens intermédias, ou seja, semi-explícitas 

ou semi-ocultas; 

 b) é importante que o discurso do professor seja adequado aos alunos, que 

o professor desça ao seu nível de entendimento de acordo com a idade, 

maturidade, interesses, cultura ou ritmo de aprendizagem. 

Munido das possibilidades do discurso, o professor tem perante si um 

grande desafio: gerir a aula como um espaço de comunicação e de relação 

interpessoal com os alunos, tentando alcançar determinados objectivos 

pedagógicos. Das suas habilidades comunicativas depende o êxito da sua tarefa, 

que consiste não só em transmitir e receber uma ampla variedade de mensagens 

na aula como em criar situações que facilitem a interactividade e a aprendizagem.  
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b) Discurso educacional não-verbal 

Woolfolk e Galloway (1985) referem que a atenção dada à importância dos 

comportamentos não-verbais no discurso educativo acaba por enriquecer o 

conceito que temos do ensino e aprendizagem na escola. E afirmam: 

 “It is impossible to fully understand the behaviors of one person in an 

interaction without taking into account the actions and reactions of the other 

person. In educational research, studies of interactions tend to examine 

exchanges between the teacher and large or small groups of children, or 

exchanges among the students themselves” (Woolfolk e Galloway, 1985, 

p.78).   

Miller (1988) aponta o benefício mútuo que se pode alcançar com os 

comportamentos não-verbais na sala de aula, afirmando que a comunicação entre 

professors e alunos “can be greatly improved by a better understanding and use of 

nonverbal behaviors" (p.25).As expectativas dos professores reflectem-se nos seus 

comportamentos que por sua vez influenciam o desempenho dos alunos. E é 

normalmente sem palavras que os professores transmitem o quanto se preocupam 

com os alunos, o que esperam deles, bem como outras coisas que nunca 

conseguiriam comunicar com eficácia se apoiados apenas em palavras (Miller, 

1988, p.10).  

Goldin-Meadow et al. (1999) afirmam haver pelo menos duas funções que o 

comportamento não-verbal pode assumir no discurso educacional: i) o 

comportamento não-verbal pode revelar as atitudes e as motivações do professor e 

dos alunos e ii) o comportamento não-verbal pode fornecer indicações do conteúdo 

da própria aula. Afirmam ainda que as manifestações não-verbais são notadas 

pelos alunos e comprovadamente melhoraram a compreensão e a aprendizagem, 

desde que estejam em sintonia com o discurso oral, pois "gesture, when it differs 

from speech, can hurt comprehension of that speech" (p.727). Segundo Cuadrado e 

Fernández (2011) os comportamentos não-verbais têm muita importância na sala 

de aula se forem entendidos como transmissores de emoções e como 

transmissores de conhecimentos. 

Para ilustrar o papel da linguagem não-verbal na transmissão de emoções 

podemos falar de imediaticidade. A definição para imediaticidade (immediacy)  

normalmente citada é a que em 1967 foi dada por Mehrabian: 
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“Immediacy behaviors are those that enhance closeness to and interaction 

with others because they reduce psychological and/ or physical distance 

between communicators, increase overall sensory stimulation and arousal, 

and promote liking” (citado por Comstock et al.,1995, p.1, e Christophel, 1990, 

p.325). 

No contexto educativo, imediaticidade é o grau de aproximação física ou 

psicológica perceptível entre professores e alunos. Os professores usam 

comportamentos de imediaticidade para se ‘aproximarem’ mais dos alunos, 

transmitirem emoções e criarem um clima de maior intersubjectividade, mais 

propício ao ensino e aprendizagem. A imediaticidade é essencialmente transmitida 

por comportamentos não-verbais, pois a maioria das mensagens de relacionamento 

são comunicadas de forma não-verbal, ficando a linguagem verbal disponível para 

mensagens ligadas a conteúdos (Comstock et al.,1995). 

Christophel (1990) afirma que os comportamentos de imediaticidade dos 

professores têm uma relação positiva na motivação e nos resultados da 

aprendizagem dos alunos. E diz que os resultados  da sua pesquisa claramente 

apontam para um “strong impact of teachers using immediacy behaviors to modify 

student motivation and increase learning at the college level” (Christophel, 1990, 

p.339). Os resultados são de tal modo positivos nos processos motivadores e 

cognitivos, que Christophel recomenda que os professores não só deviam 

aprofundar a consciência dos seus comportamentos não-verbais que influenciam a 

proximidade e criam emoções positivas, como deviam aprender a usá-los de forma 

assertiva. 

Como exemplo do uso da linguagem não-verbal como transmissora de 

conhecimentos referimos o estudo de Goldin-Meadow (2002) desenvolvido junto a 

crianças surdas. Goldin-Meadow verificou que as crianças usam as mãos para 

acrescentarem informação ao discurso oral, conseguindo assim comunicar para 

além das suas palavras e ampliar conhecimentos. E vai mais longe, referindo que 

os gestos podem ter um papel activo na alteração do pensamento: “But gesture 

may do more than reflect a child’s thoughts: it may also play a role in changing 

those thoughts” (Goldin-Meadow, 2002, p.1397). 
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c) O método Silent Way (ou a linguagem não-verbal levada ao extremo) 

O nosso trabalho ocorre na English Alive, com um background físico e social 

ligado ao ensino de inglês a estrangeiros. Por isso achamos relevante indicar neste 

capítulo um exemplo de uma metodologia de ensino de inglês a estrangeiros que se 

baseia essencialmente na comunicação não-verbal, pois advoga a quase 

inexistência da expressão oral por parte do professor nos processos do ensino de 

inglês. Em 1963 o matemático Caleb Gattegno publicou um livro que fez repensar 

os processos comunicativos entre professores e alunos dentro da sala de aula no 

ensino e aprendizagem da língua inglesa como segunda língua (EFL): “Teaching 

Foreign Languages in Schools: The Silent Way”. O “silent way” esteve muito em 

voga há uns anos atrás, fazendo inclusive parte da maioria dos currículos dos 

cursos de metodologia de ensino de inglês a estrangeiros (TEFL), incluindo 

universidades muito conceituadas. Ainda hoje subsistem influências desse método, 

com acérrimos defensores a tentarem provar os seus benefícios ao nível do ensino 

de inglês como segunda língua. É pelo menos quase consensual o benefício que a 

experimentação dessa metodologia pode trazer para refrear a tendência que muitos 

professores têm em concentrarem a maioria do ensino e comunicação no uso 

excessivo da linguagem oral. 

Segundo Gattegno, a aprendizagem devia processar-se através da 

descoberta e da tomada de consciência por parte dos alunos, por oposição ao 

método convencional que, segundo ele, se preocupava sobretudo em preencher 

memórias com assuntos não compreendidos: 

“Gattegno’s specialty was education through discovery and awareness. In the 

case of foreign language learning, he reasoned that most students walk into 

their classrooms with all the mental equipment needed to pick up new 

languages, simply because they had already learned their native tongue at a 

tender age – without the help of teachers and books” (Pint, 2009, s/p). 

O papel do professor seria sobretudo encorajar e estimular cada aluno a 

evoluir em termos de aprendizagem (com o professor a evitar ao máximo a 

linguagem oral, mas valendo-se dos mecanismos da linguagem não-verbal, 

sobretudo ao nível gestual), funcionando cada aluno também como professor, já 

que a aprendizagem é partilhada, aprendendo todos com a contribuição gradual de 

cada um. Não existe livro de curso nem qualquer tipo de conteúdo físico que possa 
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pré-formatar a aprendizagem. Como auxiliar extra de apoio visual o professor 

manuseia apenas pequenos blocos de madeira coloridos com formatos diversos 

(Cuisenaire rods).  

Deste modo, com a comunicação não-verbal quase levada ao extremo em 

processos comunicativos de ensino e aprendizagem, os seguidores do silent way 

(que Gattegno insistiu não ser um método) continuam a afirmar ser possível que os 

alunos atinjam um bom domínio de uma língua estrangeira cobrindo as principais 

áreas: gramática, pronúncia e vocabulário. Com o professor a ocupar um papel 

quase residual ao nível da expressão oral para que, segundo o pensamento de 

Gattegno (2010), os processos de ensino se submetam às necessidades da 

aprendizagem. 

Para conclusão desta nossa ligeira abordagem teórica da linguagem não-

verbal no discurso educativo, escolhemos um exemplo prático. O site do Teaching 

and Educational Development Institute da Universidade Australiana de Queensland, 

na página dirigida aos professores (http://www.usq.edu.au), faz recomendações 

diversas ao nível da actuação na sala de aula e do uso do discurso educacional. A 

propósito da utilização da linguagem não-verbal pelos seus professores, são 

peremptórios: “Use nonverbal communication to complement, not contradict, your 

verbal communication”. Não podíamos estar mais de acordo. 

3.4. Comunicação educacional com uso das TIC 

As chamadas novas tecnologias digitais surgiram como veiculadoras de 

informação, e ainda hoje há quem se refira a elas como ‘auto-estrada da 

informação’. Era sobretudo o ‘I’ de informação que validava a sigla inicial SI 

(Sociedade da Informação) ou TI (Tecnologias de Informação). A incorporação 

dessas tecnologias no ambiente educativo contribuiu para a adopção da sigla TIC, 

ou seja,Tecnologias de Informação e Comunicação, pois o ensino e aprendizagem 

pressupõem algo mais do que a mera disponibilização e procura de informação. 

 Para haver novos conhecimentos, é necessária uma actividade conjunta 

que, no contexto escolar, envolva professores e alunos comunicando 

interactivamente na sua construção. Como afirmam Cuadrado e Fernández (2011), 

a verdadeira riqueza das TIC reside em que “no sean concebidas como tecnologias 

de la información”, mas sim como “tecnologias para el diseño y la creación”, ou 

seja, para a criação do conhecimento (p.189). O que se disponibiliza e compartilha 



CAPITULO  II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

104 

 

(conteúdos digitais ou e-conteúdos)  tem de ser relevante, acessível mas também 

apelativo e, se possível, interactivo. Por isso é muito importante o design, ou a parte 

criativa. À medida que as TIC foram ganhando importância no contexto educativo o 

‘C’ foi sendo reforçado: é de ‘comunicação’ ou de ‘conhecimento’, mas também 

poderia ser de ‘conteúdos’ e ‘criatividade’. 

Claro que a capacidade de transferir informação cada vez mais ‘pesada’ e 

da transmitir com maior rapidez depois da introdução da internet de banda larga, 

continua a ser a característica fundamental das TIC, como afirmam Coll e Monereo 

(2010):  

“Todas as TIC repousam sobre o mesmo princípio: a possibilidade de usar 

sistemas de signos- linguagem oral, linguagem escrita, linguagens estáticas, 

imagens em movimento, símbolos matemáticos, notações musicais, etc.- para 

representar uma determinada informação e transmiti-la” (Coll e Monoreo, 

2010, p.17). 

E é essa capacidade que torna as TIC apelativas no ensino, sobretudo na 

veiculação de conteúdos pedagógicos. Mas a força das TIC deverá ser dirigida e 

canalizada para que se consigam criar processos de comunicação interpessoal, 

lançando pontes de ligação entre os três vértices do triângulo educativo 

professores-alunos-conteúdos. Só assim as TIC serão uma mais-valia no contexto 

educativo, pois ao facilitarem e enriquecerem os processos de comunicação 

interpessoal, permitem a construção interactiva e partilhada do conhecimento. 

Como referimos anteriormente, a comunicação deve ser concebida como 

um processo de convergência de duplo sentido e não unidirecional. No entanto, o 

acto linear com o qual uma pessoa procura conseguir determinados efeitos pode 

descrever certos actos comunicativos com um objectivo específico de divulgação e 

motivação orientada. Actos ligados ao que Rogers chama ‘diffusion’, que define 

como:  

“(…) the process in which an innovation is communicated through certain 

channels over time among the members of a social system.(…) Dffusion is a 

kind of social change if defined as a process by which alteration accurs in the 

structure and function of a social system. When new ideas are invented, 

diffused, and adopted or rejected, leading to certain consequences, social 

change occurs”(Rogers, 2003, p.5). 
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O termo “difusão” inclui tanto o espalhar organizado e espontâneo de novas 

ideias como de inovações que são implementadas de fora para dentro, como é 

exemplo as inovações tecnológicas. Num processo de difusão pode acontecer que 

alguém pretenda conscientemente reforçar o papel do emissor como transmissor 

unilateral de informação, tentando que o receptor adopte uma inovação sem a 

questionar demasiado. Como em certa medida aconteceu com o processo de 

difusão da plataforma na English Alive, uma inovação tecnológica implementada 

dentro de uma organização escolar pré-existente. 

Mas se olharmos ao que precedeu essa comunicação e ao que se espera 

que aconteça a seguir, compreendemos que se trata apenas de parte de um 

processo comunicativo mais alargado, onde a informação funciona como um meio 

de redução da incerteza (Rogers, 2003). Essa informação moldada no processo 

comunicativo tem como objectivo afastar os efeitos de incerteza e dúvida iniciais, 

numa situação onde é possível a alternativa da rejeição. 

Os processos comunicativos unilaterais podem surgir como uma 

necessidade prática, pois o professor tem pelo menos dois problemas na motivação 

dos alunos ao uso das inovações tecnológicas educacionais: a dificuldade em 

vencer a inércia natural e a ‘concorrência’ das tecnologias inovadoras disponíveis 

‘lá fora’. 

Essas inovações tecnológicas (em geral, não ligadas apenas a processos 

educativos) têm surgido a um ritmo avassalador, sendo mais facilmente apropriadas 

pela maioria dos alunos do que pelos professores. A informação e o conhecimento 

estão hoje tão acessíveis e de forma tão fácil e dinâmica, que se torna difícil o papel 

do professor na motivação dos seus alunos para a aprendizagem de conteúdos que 

eles não acham relevantes nem apelativos. Os sistemas de comunicação são de tal 

modo móveis, acessíveis e abrangentes (basta pensar nas potencialidades de um 

telemóvel de última geração) que continuam ‘ligados e presentes’ dentro da sala de 

aula, relegando o esforço comunicativo do professor para um papel secundário. Os 

muros da escola não impedem hoje os alunos de continuarem ligados ao exterior 

de forma ininterrupta, levando-nos a questionar se os processos educacionais não 

deveriam também alargar-se para além desses muros, como sugere Coll (2010): 

“As paredes dos estabelecimentos escolares tendem a tornar-se difusas e no 

futuro os processos educacionais deverão ocorrer onde existam tecnologias 
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disponíveis e adequadas para mediar entre aprendizes, professores e 

conteúdos”(Coll, 2010, p.39). 

Após a incorporação das TIC no sistema de ensino escolar, com grande 

desfasamento entre as expectativas iniciais e os resultados a nível da utilização 

prática, (Coll, Mauri e Onrubia, 2010) surge a pergunta: como comunicar com os 

alunos com as TIC? Sobretudo: como comunicar de forma interactiva, 

construtivista, tentando-se buscar rumos de aprendizagem balizados na construção 

interpessoal do conhecimento? E como manter os alunos activos no seu vértice, 

fazendo sobressair o seu papel, que se pretende cada vez mais participante na 

construção e enriquecimento da sua própria aprendizagem?  

De acordo com a voz corrente e mesmo com variadíssimos artigos que têm 

surgido ultimamente as respostas talvez não sejam as que se aguardariam nos 

tempos do advento das TIC. 

 

Mesmo gerando à sua volta um mar de dúvidas e uma legião de cépticos, a 

integração das TIC no contexto escolar continua a fazer-se e é irreversível. Apesar 

de muitos concordarem que se tem ficado aquém das expectativas, os processos 

de comunicação tendem hoje a ser mais participativos. Dentro da sala de aula a 

comunicação educativa continua face a face, como no passado, mas hoje é 

possível alargá-la online, através dos dispositivos disponíveis (como o Google, o 

Youtube ou as redes sociais) ou de uma plataforma criada para esse efeito (como é 

o caso do Moodle), num sistema híbrido de ensino e aprendizagem (b-learning).  

O ensino e aprendizagem online podem equilibrar as necessidades e habilidades 

pessoais com a participação em grupos de aprendizagem, onde se possa interagir 

trocando informações e construindo novos conhecimentos, na linha construtivista 

preconizada por Vygotsky.  

A aprendizagem associativa e interactiva requer um professor ou um monitor 

que consiga guiar os alunos através de actividades estruturadas, nomeadamente 

com apoio das TIC. Os professores comprometidos com uma abordagem 

construtivista precisam de ter várias habilidades (skills) facilitadoras (poder 

negocial, discussão e debates para apoio, fornecimento de feedback relevante) e a 

capacidade para responderem às diferentes necessidades dos alunos (Beetham e 

Sharpe, 2007). As TIC não interagem sozinhas, as pessoas é que interagem 

através das TIC. E, mesmo escudadas por trás das novas tecnologias, são pessoas 
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que comunicam entre si, não são avatares. São os mesmos professores ou alunos 

que comunicam e interagem em presença na sala de aula. O diálogo construtivo 

dos alunos com os seus colegas é também muito valorizado por muitos teóricos. 

Vygotsky (1978) argumentava que a aprendizagem é em primeiro lugar uma 

actividade socialmente mediada, com conceitos e habilidades a serem 

interiorizadas apenas depois de terem sido dominadas num contexto colaborativo. 

3.4.1. Interactividade com as TIC no contexto educativo escolar 

Os processos de aproximação virtual entre essas pessoas quando estão a 

usar as TIC tornam-se importantes, daí acharmos conveniente fazermos em 

seguida uma referência especial à interactividade no contexto das TIC em 

educação. 

A interactividade e a imediaticidade (a que já nos referimos anteriormente 

quando abordámos a linguagem não-verbal) não são processos exclusivos dos 

comportamentos educativos face a face, sendo geralmente apontados como tendo 

um papel muito importante no ensino e aprendizagem suportados com as TIC. 

Kearsley (2000) afirma que o papel mais importante do professor envolvido no 

ensino online é assegurar um alto grau de interactividade e participação (p.78). 

Moore (1989) admite não ser fácil reduzir a interactividade no ensino e na 

aprendizagem online a um único significado, por isso propõe três tipos distintos de 

interactividade: 

i) interactividade aluno-conteúdo (learner-content interaction):“This is a 

defining characteristic of education”; 

ii) interactividade aluno-professor/monitor (learner-instructor interaction): “In 

this interaction, distance instructors attempt to achieve aims held in common 

with all other educators”; 

iii) interactividade aluno-aluno (learner-learner interaction): “This is inter-learner 

interaction, between one learner and other learners, alone or in group 

settings, with or without the real-time presence of an instructor” (Moore, 

1989, p.1). 

Wagner (1994) fez a distinção entre interacção e interactividade: “Simply 

stated, interactions are reciprocal events that require at least two objects and two 

actions. Interactions occur when these objects and events mutually influence one 
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another” (p. 8). Em relação às  TIC e ao ensino online suportado por uma 

plataforma (como é o caso do exemplo deste nosso estudo), essas interacções são 

interpessoais ocorrem num contexto de ensino e aprendizagem. Mas Wagner 

transpõe as  características da interacção e interactividade, habitualmente apenas 

atribuídas às pessoas, como atributos da própria tecnologia: “Interactivity may 

eventually be viewed as a machine attribute, while interaction may be perceived as 

an outcome of using interactive instructional delivery systems” (Wagner, 1994, p. 

26). 

A integração dos comportamentos comunicativos verbais e não-verbais na 

imediaticidade permite aos professores ou monitores passarem da mera 

interactividade para uma proximidade mais íntima e interpessoal (Woods e Baker, 

2004). Ou seja, a percepção por parte do professor das dinâmicas da 

interactividade e da imediaticidade vão afectar a natureza da comunicação em 

ambientes TIC de ensino e aprendizagem. 

Os ambiente de ensino e aprendizagem com as TIC ou online através de 

uma plataforma oferecem a oportunidade de se poder aumentar a interactividade. O 

aumento da interacção interpessoal tem vindo a ser incentivado nesses ambientes 

de ensino, na crença de que quanto maior forem os processos interactivos 

melhores serão os resultados, sobretudo no que se relaciona com as dinâmicas 

sociais (Woods e Baker, 2004). De Verneil and Berge (2000) acreditam que a 

promoção da interactividade através de debates num contexto social online  

contribui para uma efectiva aprendizagem: “It is important in most Web-based 

instruction that a designer explicitly includes learning in social context... since the 

learning process takes place within a social framework” (p. 236).  Essa ênfase na 

dinâmica social e nos benefícios a ela associados está de acordo com o modelo 

construtivista, dominante nas metodologias de aprendizagem com as TIC. 

Muitas vezes assume-se como dado adquirido que asTIC e o ensino online, 

pelas suas características, já são em si interactivos. Se forem reforçadas com a 

imediaticidade do professor, as comunidades de aprendizagem e as plataformas 

que oferecem ferramentas que promovem a interacção (wiki, chat, fórum, etc.) 

estarão garantidos comportamentos de comunicação positiva e construção 

partilhada de conhecimentos. Ultimamente tem-se vindo a constatar que nem 

sempre essas expectativas optimistas se reflectem em motivação acrescida nem 
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em resultados práticos positivos (Franssila e Pehkonen, 2005; Laurillard, 2009; 

Selwyn, 2011). 

Ao longo deste nosso estudo pretendemos analisar e compreender de que 

forma os professores da escola English Alive foram desenvolvendo processos de 

comunicação na sala de aula para motivarem os seus alunos ao uso de uma 

plataforma online. Como esses processos comunicativos (verbais, não-verbais e 

prosódicos) se alargaram em técnicas diversificadas, apesar de terem um referente 

comum (plataforma online). É que, para além da diferenciação natural de cada 

professor como pessoa. 

“(…) os professores tendem a dar às TIC usos que são coerentes com os   

seus pensamentos pedagógicos e com a sua visão dos processos de ensino 

e aprendizagem” (Coll, Mari e Onrubia, 2010, p.75). 

E é a crença que cada professor tem na força das TIC (e, neste estudo, na 

plataforma Moodle) que se reflecte nos processos motivadores que utiliza e no 

modo como, dentro da sala de aula, comunica e interage com os alunos. 

3.4.2. A motivação nos processos educativos 

There are three things to remember about education: 

The first one is motivation. 

The second one is motivation. 

The third one is motivation. 

                                  (Terrell H. Bell em Ames, 1990) 

 

Tomando como referência as teorias socioculturais da educação, a 

‘motivação’ será um processo psicológico, cognitivo e emocional, influenciado por 

variáveis contextuais, que orienta a planificação e a acção de um indivíduo numa 

determinada direcção até à consumação de uma meta previamente determinada. 

Nesse processo, a figura do professor é valorizada positivamente, atribuindo-se-lhe 

funções de guia e facilitador da aprendizagem (Fernández, 2008). 

A motivação pode ser considerada intrínseca ou extrínseca, conforme o 

interesse se centre na elaboração da própria tarefa ou na obtenção de reforços 

externos. Quando se trabalha intrinsecamente motivado a aprendizagem centra-se 

no incremento das capacidades pessoais, da percepção de se estar a aprender 
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algo útil e dedica-se esforço extra seguindo muitas vezes processos de auto-

regulação para atingir as metas propostas (Tapia e Monteiro, 2004).  

Wittrock (1986) define motivação como um processo de iniciação, 

sustentação e direccionamento de uma actividade. Acrescenta ainda que a 

motivação em educação tem-se focado em tópicos como reforço, necessidade de 

realização, motivação intrínseca e extrínseca, controlo e atribuição. Segundo a 

teoria de atribuição (attribution theory) por ele referida, só o sucesso de alcançar 

uma meta proposta pode não ser suficiente: 

“The success is not enough to increase learning and achievement.[…] the 

effort invested in learning is not itself sufficient for enhancing motivation to 

learn” (Wittrock, 1986, p.305). 

Esse sucesso deve ser apercebido como resultante de esforço pessoal rumo 

ao alargamento da aprendizagem. Como afirma Papert, a motivação tem de ser 

vista de forma subtil, profunda e contextualizada: “We have to look more deeply for 

much more subtle and texture notions for thinking about these disabilities and 

strategies to overcome them” (Papert, 1993b, p.94). 

A motivação pode influenciar não só o que aprendemos, mas quando e 

como queremos aprender. Cada participante, professor ou aluno, tem uma 

responsabilidade distinta no processo motivador de ensino e aprendizagem, 

dependente muitas vezes de outras pessoas e factores (Schunk, 1995; Wittrock, 

1986). É importante que os professores tomem consciência de que o conhecimento 

conceptual da motivação se relaciona com a sala de aula e com o seu papel de 

professores dentro da sala de aula (Ames,1990). As diversas pesquisas 

contemporâneas são unânimes em referir que a motivação na escola se relaciona 

com os processos afectivos e cognitivos dos indivíduos tais como pensamentos, 

crenças e objectivos, que reforçam a relação interactiva entre o aluno e o ambiente 

de aprendizagem que o rodeia. E embora se reitere o papel predominante do 

professor na gestão de uma aula e criação de um clima motivacional propício à 

aprendizagem, os resultados dependem de factores afectivos, cognitivos ou de 

envolvência social (Brothy, 2010). 

Em si mesma, a motivação não é sinónimo de realização (achievement). 

Deve-se ter em conta que a ideia de ‘motivação’ não pode ser considerada como 
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conceito uno e redutor, pois num indivíduo co-existem diversas ‘motivações’, já que 

segundo Blatner (2009, s/p) "the human mind is complex, inclined to expand and 

explore in many ways, and is inspired by many types of motivations".  Blatner realça 

a habituação, que cristaliza o modo de se actuar, obliterando a auto-precepção do 

papel do 'eu' (self-wareness), importante na revitalização de ondas motivadoras 

despoletadas pela crença na auto-eficácia. 

A crença na auto-eficácia ligada ao self figura entre os factores que 

compõem os mecanismos psicológicos da motivação.Essa ideia deve-se à 

contribuição de Bandura (1986) para quem a crença na auto-eficácia se define 

como a auto-consciência (self-awareness) das capacidades que cada pessoa tem 

para executar determinadas acções que lhe são propostas ou exigidas e que lhe 

permitem atingir um determinado nível de performance. Esse acreditar alicerçado 

na consciência que se tem das capacidades de si próprio determina o nível de 

motivação perante um projecto novo (no contexto do nosso estudo, a utilização de 

uma plataforma online por parte de professores e alunos) e imprime uma 

determinada direcção às suas acções pois acalenta expectativas, antecipando 

mentalmente o que fazer para conseguir resultados positivos (positive outcome). 

 Segundo essa teoria, um professor da English Alive poderá sentir-se mais 

motivado e consequentemente mais disponível para se envolver em processos 

motivadores junto dos alunos se estiver auto-consciente de que, com os seus 

conhecimentos, talento e habilidades, poderá ele próprio dominar o desafio e atingir 

metas que considera aliciantes. A crença na auto-eficácia poderá ser mais 

motivadora do que a crença na força de um projecto que alguém (Direcção da 

escola) apresenta e rotula de antemão como eficaz. 

No contexto da English Alive e tendo em conta a temática subjacente a este 

estudo, podia-se colocar a pergunta simples com que Tapia e Monteiro (2004) 

resumiram, no início do seu artigo, a preocupação de muitos professores: “O que 

posso fazer para conseguir que os meus alunos se interessem pelos conteúdos e 

se esforcem por aprender?” (Tapia e Monteiro, 2004, p.177). O problema do 

interesse pelos conteúdos e da utilização da plataforma relaciona-se com vários 

aspectos da actuação do professor e podem ter repercussões motivadoras nos 

alunos: explicitação cuidada da relevância dos conteúdos, definição das metas a 

atingir, escolha de processos de incentivo, proposta de actividades de participação 
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individual mas também cooperativa, negociação de processos e timings de 

realização, determinação de meios de verificação e fornecimento de feedback 

adequado. E, tendo em consideração o caso específico da aprendizagem do inglês, 

Krashen (1995) aponta a motivação como uma variável fundamental para 

comprovar que os alunos com alta motivação normalmente têm melhores 

resultados na aquisição de uma segunda língua.Segundo Tyler-Smith (2006) é 

importante clarificar, a partir bem do início, o “porquê” e o “para quê” dos conteúdos 

programáticos, da lógica seguida na sua publicação online, da sua ligação à 

realidade fora da escola e da sua relevância para o futuro dos alunos.
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1. Abordagem paradigmática 

As metodologias de investigação estão imbuídas de especificidades que 

podem condicionar o trabalho do pesquisador e sobretudo os resultados que 

pretende alcançar. Por isso torna-se relevante identificar os interesses humanos 

que estão por detrás das diferentes formas de investigar (Coutinho, 2004). Há dois 

paradigmas que podem levar à dicotomização das metodologias de investigação: o 

quantitativo, também chamado de positivista ou empirista e o qualitativo, apelidado 

por vezes de interpretativo. Levanta-se amiúde a relatividade dos seus méritos e, 

como em muitas outras questões, há quem prefira incompatibilizar-se em posições 

extremas (quantitativo ou qualitativo) como Guba e Lincoln (2005), para quem as 

diferenças a nível epistemológico impediriam qualquer possibilidade de mistura a 

nível paradigmático. E há os que não estão de acordo com uma bipolarização 

artificial e advogam a conciliação dos dois métodos, embora com procedimentos e 

objectivos diferenciados. Como por exemplo Salomon (1991), para quem o ideal 

seria complementar a ‘precisão’ do paradigma quantitativo com a ‘autenticidade’ 

das abordagens qualitativas. 

No cerne desta questão estão as diferenças ao nível da natureza da 

realidade e da relação do investigador com o objecto do seu estudo. A abordagem 

quantitativa apoia-se numa lógica hipotético-dedutiva: tenta encontrar explicações 

casuais para as hipóteses que investiga, testando-as de seguida para, em função 

dos resultados, as considerar ou rejeitar. A metodologia qualitativa apoia-se numa 

lógica indutiva ao longo dos processos de investigação. Não parte de hipóteses 

prévias que urge testar mas sim dos dados recolhidos junto de pessoas 

individualizadas e organizados em função da sua regularidade ou de características 

comuns. 

São diferenciados os métodos seguidos por cada uma das metodologias nos 

processos de recolha de informação. Na abordagem quantitativa usam-se 

instrumentos de recolha estruturados, pré-definidos e adaptáveis a diversos tipos 
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de investigação (nomeadamente questionários e entrevistas estruturadas) que 

estão preparados para recolher respostas formatadas, prontas para serem 

categorizadas e analisadas objectivamente. Na metodologia qualitativa o processo 

não é pré-organizado de forma rígida, não interessa que os dados surjam de forma 

estandardizada, pois o importante é colher opiniões de pessoas, conseguir insights 

individuais através sobretudo de entrevistas livres (individuais ou colectivas), da 

observação (participante ou não participante) ou da análise documental. 

Nos processos de investigação ligados ao ensino, e dada a sua 

complexidade, tem sido opinião generalizada atribuir importância a ambas as 

metodologias, de acordo com o objecto a estudar ou com os fins a atingir, abrindo-

se cada vez mais a possibilidade de um qualquer processo de coexistência ou 

mesmo de complementaridade. Por vezes o investigador dificilmente consegue 

seguir uma metodologia de forma incólume, pois acaba por esbarrar na abordagem 

não escolhida: 

“The person using quantitative methods must take many qualitative decisions 

regarding the questions to pose (…). The person who relies on qualitative 

methods often finds certain quantitative sumaries, classifications, and 

analyses a useful part of the research” (Linn, 1986, p.92). 

Uma vez que na investigação educativa coexistem múltiplas visões de uma 

mesma realidade, Erickson (1986) opta por usar o termo ‘interpretative’ em vez de 

‘qualitative’ para não colidir com a metodologia quantitativa, tentando abarcar toda a 

família de abordagens que se baseiam na investigação com observação 

participativa. Justifica o uso desse termo apontando três razões: 

“(i) It is more inclusive than many of the others; (ii) it avoids the connotation of 

defining these approaches as essentially nonquantitative; and (iii) it points to 

the key feature of family resemblance among the various approaches” 

(Erickson, 1986, p.119).  

Apesar da crescente utilização dos métodos qualitativos em investigações 

ligadas à educação, ainda há muita confusão em se conseguir um acordo de 

posições no que se refere a uma boa investigação qualitativa (Lichman, 2010). 
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Mas num aspecto se consegue acordo generalizado: o factor que determina 

a escolha do método é o problema a estudar, e não deve ser a metodologia a 

condicionar os processos de investigação (Flick, 2005).  

Tendo em conta as especicidades do nosso estudo e a natureza do seu 

objecto a estudar, bem como o marco teórico que sustenta esta nossa investigação, 

é no paradigma qualitativo que melhor ele se enquadra, seguindo uma metodologia 

descritivo-interpretativa.  

 

1.1. Metodologia qualitativa 

Como já referimos, pretendemos com este estudo captar o pensamento dos 

professores perante introdução das TIC na escola onde leccionam, bem como a 

reacção demonstrada perante a implementação de uma plataforma online. 

Sobretudo, interessa-nos que recursos comunicativos usaram (verbais, não verbais 

ou prosódicos) em estratégias de motivação ao uso dessa plataforma pelos alunos.         

As características do objecto do nosso estudo dificilmente permitiriam a sua 

redução a simples variáveis, devendo antes ser estudado na sua real complexidade 

e de forma holística, integrado no seu contexto quotidiano. A característica principal 

da investigação qualitativa é a centralidade da interpretação, e é isso que 

pretendemos: captar, registar e tentar interpretar as manifestações dos professores, 

ou seja, identificar as mensagens inerentes às suas atitudes. Admitindo, no entanto, 

que “não se pode caracterizar a investigação qualitativa pela escolha de certos 

métodos em detrimento de outros” (Flick, 2005, p.41). 

O objectivo do investigador qualitativo é tentar compreender e lançar luz 

sobre os fenómenos, de acordo com os significados que as pessoas lhes atribuem, 

estudando as coisas que acontecem enquadradas no seu ambiente natural. Os 

campos de estudo não são situações artificiais criadas em laboratório, mas 

interacções e práticas de sujeitos que habitam o mundo real que o investigador 

tenta interpretar, tornando-os um pouco mais visíveis: 

“Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the 

world. It consists of a set of interpretive, material practices that make the 

world visible” (Denzin e Lincoln, 2008, p.4). 

Segundo Bogdan & Biklen (1994, pp.47-51) a investigação qualitativa possui 

cinco características, que se enquadram no nosso estudo: (i) na investigação 
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qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador 

o instrumento principal; (ii) a investigação qualitativa é descritiva; (iii) os 

investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos; (iv) os investigadores qualitativos tendem a analisar 

os seus dados de forma indutiva; (v) o significado é de importância vital na 

abordagem qualitativa.  

Janesick (1994) alarga o leque das características no desenho dos estudos 

de índole qualitativa, das quais destacamos as seguintes, por resumirem muitos 

dos aspectos que nortearam a metodologia que seguimos na nossa investigação: (i) 

é holístico – preocupa-se com a compreensão do todo; (ii) olha para as relações 

dentro de um sistema ou cultura; (iii) concentra-se na compreensão de um dado 

ambiente social e não em fazer previsões sobre esse ambiente; (iv) exige que o 

investigador permaneça algum tempo no ambiente estudado; (v) exige que o 

investigador se torne instrumento da investigação, isto é, que o investigador deva 

ter a capacidade para observar os comportamentos; (vi) incorpora informação 

consentida e preocupa-se com questões éticas; (vii) incorpora espaço para a 

descrição do papel do investigador assim como uma descrição das suas 

preferências ideológicas e requer uma análise continuada da informação. 

A investigação qualitativa não se baseia numa concepção teórica e 

metodológica unitária, e, como lembra Lichman (2010), muitas vezes acontece que 

há necessidade de os investigadores qualitativos seguirem uma mistura de 

métodos: 

“One alternative that qualitative researchers have adopted is to use a 

combination of methods, often referred to as a mixed methods approach" 

(Lichman, 2010, p.236). 

Considerando as diversas características de um estudo de índole qualitativa, 

procurámos seleccionar a estratégia de investigação mais adequada ao nosso 

estudo, que considerámos poder enquadrar-se dentro das características de um 

estudo de caso.  

1.1.1. Estudo de caso 

Para Merriam (1988) processos inovadores em educação são muitas vezes 

objecto de estudos de caso: “Innovative programs and practices are often the focus 
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of descriptive case studies in education” (p.27). O estudo de caso pode ter 

finalidades e graus de complexidade muito distintos que podem ir, por exemplo, 

desde o estudo do impacto de uma inovação curricular até à descrição de um dia 

na vida de um membro da gestão da escola.  

O lançamento da plataforma na escola English Alive veio abanar a rotina de 

um corpus reduzido de professores, devido à tendência natural para se criarem 

defesas quando qualquer status quo é afectado. Tendo isso em consideração, e 

baseando-nos na literatura sobre esta estratégia de investigação, designadamente 

no que respeita à sua definição e às suas características (Stake, 2007; Merriam, 

1988; Bogdan e Biklen, 1994; Yin, 2009; Erickson, 1986) consideramos a nossa 

investigação um estudo de caso. 

Para Stake (2007) o estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas 

a escolha do objecto a ser estudado. Segundo o autor, o estudo de caso 

caracteriza-se pela sua especificidade, pelas situações únicas que apresenta, com 

fronteiras bem definidas; é um estudo complexo, integrado e de características 

holísticas: 

“As partes não têm de estar a funcionar bem, os objectivos podem ser 

irracionais, mas continua a ser um sistema. As pessoas e programas são 

claramente casos em perspectiva” (Stake, 2007, p.18). 

Stake (2007) considera haver três tipos de estudo de caso: o estudo de caso 

intrínseco se pretendemos compreender melhor um caso pelo interesse específico 

de que se reveste a particularidade que nos leva a estudá-lo; o estudo de caso 

instrumental (instrumental casestudy), quando é examinado um caso particular para 

se compreender em profundidade um assunto ou refinar uma teoria; e o estudo de 

caso colectivo (collective case study), em que vários casos com diferentes 

características podem ser estudados para se poder compreender melhor uma 

teoria. De acordo com a tipificação apresentada por Stake, o estudo de caso que 

realizámos será intrínseco (intrinsic case study), pois é a especificidade do objecto 

de estudo (plataforma Moodle) num contexto específico (escola English Alive) que 

pretendemos estudar. 

O facto do estudo de um caso ser muito específico e delimitado torna-o 

normalmente difícil de generalizar, sendo por isso muitas vezes colocado em 
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situação subalterna. No entanto alguns investigadores pensam de maneira 

diferente, como é o caso de Bassey, citado por Bell (1993), que fala da 

possibilidade de generalização e avança uma hipótese relacionada com o ensino: 

“Um critério importante para avaliar o mérito de um estudo de caso é 

considerar até que ponto os pormenores são suficientes e apropriados para 

um professor que trabalhe numa situação semelhante, de forma a permitir-lhe 

relacionar a sua tomada de decisão com a descrita no estudo. É mais 

importante que um estudo possa ser relatado do que possa ser generalizado” 

(Bell, 1993, p.24). 

Não é nossa intenção ousar generalizações, nem as características do 

nosso trabalho a isso se prestavam, já que é um caso específico, a germinar num 

contexto único, com contornos difíceis de recriar. No nosso trabalho apenas nos 

limitaremos a organizar e a expor os dados recolhidos junto dos professores, 

deduzindo pequenas asserções (segundo a terminologia de Erickson, 1986) se e 

quando as considerarmos dignas de realce, já que a subjectividade do investigador 

também está presente no processo de investigação. Dada a intensa interacção do 

investigador com as pessoas, dada uma orientação construtivista para o 

conhecimento inerente à concepção da plataforma Moodle, dada a atenção à 

intencionalidade e ao sentido do eu do participante, o investigador acaba por 

oferecer, em última análise, uma visão pessoal, (Flick, 2005). 

Mas teremos sempre em consideração que as interpretações principais não 

são as interpretações do investigador, mas as das pessoas a serem estudadas, 

neste nosso caso as dos professores. 

1.2. Validação na pesquisa qualitativa 

Todo o cuidado que colocámos nos processos de codificação e análise ao 

longo do nosso estudo, com constantes cruzamentos de dados e categorias, visou 

a minimização de falhas na validação deste nosso estudo, salvaguardando sempre 

a margem de erro flutuante que pode acontecer em todo o trabalho de investigação, 

qualquer que seja a metodologia seguida.  

A validação suscita muita atenção nos debates sobre o fundamento da 

investigação qualitativa. Um problema fundamental na verificação da validação da 
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investigação qualitativa é estabelecer a ligação entre as relações estudadas e a 

versão que o investigador delas dá (Flick, 2005). 

Quando a realidade é vista deste modo, a validação interna (internal validity) 

é uma força ligada à pesquisa qualitativa, pois o que é importante é entender as 

perspectivas das pessoas envolvidas no fenómeno que interessa estudar, para que 

se possa apresentar uma interpretação holística do que está a acontecer, conforme 

refere Merriam (1988): “Internal validity deals with the questions of how one’s 

findings match reality” (p.166). 

Ratcliffe (1983) citado por Merriam (1988, p.167) apresenta uma tripla 

perspectiva em relação à validação em cada tipo de pesquisa:  

i) os dados não falam por eles, há sempre um intérprete ou um tradutor;  

ii) não se pode observar ou medir um fenómeno ou acontecimento sem o 

mudar, mesmo em aspectos onde a realidade já não é considerada uni-

facetada;  

iii) os números, equações e palavras são representações da realidade e não a 

própria realidade; não há uma maneira universal de garantir a validação, há 

apenas ‘noções de validação’. 

Um dos pressupostos que sublinham a pesquisa qualitativa é que a 

realidade é holística, multidimensional e em mudança constante. Não é um 

fenómeno único, estável e objectivo que aguarda ser descoberto, observado e 

medido (Merriam, 1988). E uma investigação feita num contexto educativo é feita 

por pessoas, com pessoas e destina-se a pessoas. O que se observa num estudo 

de cariz qualitativo ligado à educação não é a realidade espelhada nos dados 

recolhidos mas as construções da realidade feitas pelas pessoas, de como elas 

entendem o mundo. Mas é importante não se descurar o rigor da pesquisa, sempre 

apoiado em processos de constante verificação, para se conseguirem elevados 

índices de fiabilidade que possam suportar a validação de um estudo qualitativo. 

a) Rigor 

Se uma pesquisa não tiver rigor não tem utilidade, não tem consistência, e 

pode até considerar-se ficção. Transmitir confiança ao leitor interessado no 

resultado de uma pesquisa é muito importante, por isso há que se ter em atenção o 
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rigor nos métodos seguidos, sejam eles quantitativos ou qualitativos, como referem 

Morse et al. (2002): 

“Whether quantitative or qualitative methods are used, rigor is a desired goal 

that is met through specific verification strategies. While different strategies 

are used for each paradigm, the term validity is the most pertinent term for 

these processes” (Morse et al., 2002, p.19). 

As estratégias que asseguram o rigor numa investigação qualitativa têm a 

ver com responsabilidade do investigador, coerência metodológica, amostras 

teóricas e adequadas, uma postura analítica activa e uma adequada saturação dos 

dados. Segundo Morse et al. (2002, p.18) essa saturação, “ensures replication in 

categories; replication verifies, and ensures comprehension and completeness"e as 

estratégias de rigor que devem ser seguidas pelo investigador podem resumir-se 

em quatro princípios: 

i) coerência metodológica, que assegure congruência entre o objectivo da 

pesquisa e os componentes do método, devendo o objectivo adaptar-se à 

metodologia, que por sua vez se deve adaptar aos dados e ao processo de 

análise; 

ii) é importante tentar conseguir uma amostra apropriada, que emerja dos 

participantes que melhor representem ou tenham conhecimento do tópico de 

pesquisa; 

iii) a recolha e a análise dos dados não devem ser processos separados, deve 

existir uma interacção mútua entre o que se sabe e o que se precisa saber, 

entre os dados e a sua análise; 

iv) deve-se ir teorizando ao longo do processo de pesquisa, constantemente 

verificando e tornando a verificar, reconfirmando as ideias que vão 

emergindo com os novos dados e confrontando-as em relação aos dados 

previamente recolhidos, na tentativa de se construir uma fundação teórica 

sólida. Esse desenvolvimento ao nível teórico (theory development) deve 

movimentar-se entre uma perspectiva micro dos dados e outra, macro, 

ligada à compreensão conceptual ou teórica. A teoria vai-se assim 

desenvolvendo de forma construtiva, como resultado de um processo de 

pesquisa e não como uma estrutura prévia que orienta, controla e puxa a 

análise. 
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Mas a procura do rigor não pode condicionar ab initio o trabalho do 

pesquisador. Não é útil que uma investigação seja conduzida apenas em função de 

estratégias que se destinam a garantir credibilidade no seu final, pois o papel do 

investigador ficaria aprisionado a esses princípios, correndo o risco de se perderem 

objectivos sérios para a investigação, que depois seria difícil corrigir. A investigação 

deve ser o reflexo de quem a planifica e conduz, deve espelhar as especificidades 

do seu investigador: 

“Research is only as good as the investigator. It is the researcher's creativity, 

sensitivity, flexibility and skill in using the verification strategies that determine 

the reliability and validity of the evolving study" (Morse et al., 2002, p.17) 

Se o foco da investigação se virar apenas para os resultados, os 

procedimentos deixam de ser construtivos ao longo da investigação, para se 

tornarem avaliativos, apenas no final. As estratégias para assegurar o rigor devem 

ser construídas dentro do processo da própria pesquisa. Quando usadas 

convenientemente, essas estratégias forçam o investigador a corrigir tanto a 

direcção da análise como o desenvolvimento do estudo, assegurando fiabilidade e 

validação ao projecto quando finalizado (Flick, 2005). 

b) Verificação 

Verificação é o processo de se confirmar, de se ter a certeza. Na 

metodologia qualitativa refere-se aos mecanismos usados durante o processo de 

pesquisa que contribuem gradualmente para assegurar a fiabilidade e a validade, 

ou seja, o rigor do estudo (Morse et al., 2002). A pesquisa qualitativa é iterativa, não 

é linear. Por isso o investigador qualitativo movimenta-se constantemente entre o 

design e a sua implementação, tentando assegurar congruência à formulação das 

perguntas, à recolha e ao tratamento dos dados, sempre em busca da fiabilidade e 

do rigor. As estratégias de verificação constante ajudam o investigador a tomar 

decisões: quando deve repetir ou modificar processos de pesquisa e quando pode 

continuar ou deve parar a sua investigação. Por isso ele deve usar de bom senso, 

criatividade e intuição, não deve deixar-se conduzir por excessos de entusiasmo, 

devendo estar sempre disponível para abandonar ideias com suporte frágil, apesar 

do potencial que pareciam indicar à partida. São estas qualidades ou actos do 

investigador que contribuem para a fiabilidade de uma investigação. 
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c) Fiabilidade  

Em geral o conceito de fiabilidade em investigação relaciona-se com a 

possibilidade de se poderem replicar as conclusões de um estudo, ou seja, se esse 

estudo for repetido em condições semelhantes espera-se obter os mesmos 

resultados: 

“Findings will be considered more valid by some if repeated observations in 

the same study or replications of the entire study have produced the same 

results” (Merriam, 1988, p.171). 

Mas isso pressupõe que a realidade pode ela mesma ser replicada, o que 

em estudos qualitativos é uma premissa difícil de considerar, já que não é seu 

objecto isolar leis relacionadas com o comportamento humano. 

Segundo Flick (2005) há dois pontos em relação à investigação qualitativa 

que contribuem para a fiabilidade de uma investigação: 

i) A maneira como se conseguiram os dados, para que não existam 

dúvidas entre o que resulta da declaração dos sujeitos e o que é 

resultado da interpretação do investigador;  

ii) Os procedimentos no terreno para a recolha dos dados devem ser 

bem explicitados, tanto na sua génese como nas sucessivas 

verificações. O conceito de fiabilidade é assim reformulado e 

orientado para o controlo da segurança dos dados e dos 

procedimentos, que podem ser fundamentados na especificidade dos 

diversos métodos qualitativos. 

Para Merriam (1988) fiabilidade e validação estão intimamente ligadas na 

condução de uma pesquisa. Na análise do comportamento humano através de 

processos qualitativos a fiabilidade de uma pesquisa vai-se alcançando através de 

treino e prática. A fiabilidade de documentos e relatos pessoais pode ser alcançada 

através de diversas técnicas de análise e triangulação: “The reliability of documents 

and personal accounts can be assessed through various techniques of analysis and 

triangulation” (Merriam, 1988, p.171).  

Como o design de um estudo qualitativo pressupõe a exclusão de controlos, 

e em educação o objecto de estudo surge assumidamente de forma holística, 

multifacetado e altamente contextualizado, alcançar fiabilidade através de métodos 
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científicos e objectivos (como na metodologia quantitativa) não é apenas uma 

fantasia, é impossível (Merriam, 1988). Como impossível é a tentativa de alcançar 

credibilidade através da replicação de um estudo qualitativo, pois não se 

conseguem os mesmos resultados. 

Na investigação em educação é muitas vezes adoptada a triangulação como 

método de grande prioridade para determinar a fiabilidade da pesquisa qualitativa 

(Gliner,1994), numa tentativa de aumentar a credibilidade e a validação global dos 

resultados. 

1.2.1. Triangulação 

A triangulação assumida como método, refere-se normalmente à 

combinação de dados qualitativos e quantitativos ("triangulation by data type"). A 

triangulação na investigação de ciências sociais, também chamada “cross 

examination”, refere-se a um processo pelo qual um pesquisador quer verificar uma 

conclusão mostrando que as suas medidas independentes estão em concordância 

ou pelo menos não se contradizem (Miles e Huberman, 1994). A confiança do 

pesquisador é reforçada se os processos que usa mostrarem os mesmos 

resultados. 

Denzin (1989) referido em Flick (2005) salienta que a triangulação do 

método, do investigador, da teoria e dos dados continua a ser a mais sólida 

estratégia de construção da teoria. Essa perspectiva pode ser reforçada com a 

triangulação sistemática de várias perspectivas teóricas, ligadas a diversos 

métodos qualitativos. Desta forma, a orientação para o ponto de vista do sujeito fica 

ligada à perspectiva da produção da realidade social. “A triangulação pode ser um 

processo de enraizar melhor o conhecimento obtido com os métodos qualitativos” 

(Flick, 2005, p.231), tentando ampliar e completar sistematicamente as 

possibilidades de produção do conhecimento. 

Cohen e Manion (1986, p.254) definem a triangulação como “an attempt to 

map out, or explain more fully the richness and complexity of human behavior by 

studying it from more than one standpoint". 

Segundo Merriam (1988, p.169) a triangulação é uma estratégia que o 

investigador pode usar para assegurar validade interna da sua pesquisa “using 
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multiple investigators, multiple sources of data, or multiple methods to confirm the 

emerging findings”.  

Lichman (2010) considera que a triangulação foi adoptada na investigação 

qualitativa para a tornar mais objectiva, para lhe dar um cariz mais científico e lhe 

aumentar a credibilidade. Entende que se trata de um conceito ligado a uma visão 

conservadora da metodologia qualitativa, que tenta transmitir a ideia geralmente 

aceite de que a triangulação de múltiplas fontes acrescenta maior credibilidade a 

uma investigação.  

Guion, citada por Lichman (2010, p.229) identifica cinco processos de 

triangulação na investigação qualitativa, que no geral também coincidem com a 

distinção feita por Miles e Huberman (1994):  

i) triangulação dos dados, colhidos de diferentes fontes; 

ii) triangulação dos investigadores, quando o mesmo objecto de     

iii) investigação é estudado por diferentes pessoas; 

iv) triangulação da teoria, que envolve o uso de múltiplas perspectivas;  

v) triangulação metodológica, quando se utilizam métodos diversificados;  

vi) triangulação ambiental, quando o estudo decorre em locais 

diferenciados. 

A triangulação sistemática foi um processo que adoptámos na tentativa de 

criarmos suportes de validação interna, que fossem criando uma malha 

minimamente consistente e segura ao nível da coerência e da fiabilidade. Não 

seguimos a triangulação como método, usámo-la mais como uma alternativa à 

validação e não tanto como uma estratégia de validação de resultados e 

procedimentos, visando melhorar o alcance, a profundidade e a consistência da 

metodologia qualitativa. Mas não basta triangular os dados, pois haverá o risco de 

surgirem potenciais problemas com a validade do constructo.  

Denzin e Lincoln (2005) referem que o uso de métodos múltiplos de 

triangulação é uma tentativa para se assegurar a compreensão mais a fundo de um 

fenómeno a ser estudado. No nosso estudo usámos uma 'triangulação multi-

método' que Kopinak define como sendo: 
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"(…) gathering information pertaining to the same phenomenon through more 

than one method, primarily in order to determine if there is a convergence and 

hence, increased validity in research findings"(Kopinak, citada por Paulien, 

Verloop e Beijaard, 2002, p.146). 

Muitas vezes apelidámos a triangulação de ‘confronto’, que adoptámos para 

assegurar a credibilização das diferentes fontes de recolha de dados, em 

concordância com as diferentes ‘sources of evidence’ referidas por Yin (2009). 

Segundo ele a maior força de um estudo de caso reside na utilização de diversas 

fontes de recolha, uma necessidade que não se torna tão premente em 

metodologias mais objectivas, como a abordagem quantitativa. Triangulámos os 

dados recolhidos através de diferentes processos: entrevistas (colectiva e 

individuais), da observação e dos diários (aulas motivacionais), acabando por 

triangulizar as próprias fontes de recolha.  

1.3. Interpretação e categorização dos dados 

Segundo Strauss (1987), a interpretação ou análise dos dados é a espinha 

dorsal do procedimento empírico. O tratamento dos textos no processo de 

interpretação segue normalmente duas estratégias: a codificação do material 

visando a sua categorização e a análise sequencial visando a reconstituição do 

texto e do caso (Flick, 2005). Tentando não esquecer que os dados não são 

gerados de per si, são fornecidos por pessoas (neste nosso estudo, professores ou 

alunos), por isso podem estar eivados de alguma subjectividade, mas não será 

alguma falha no rigor científico que lhes vai diminuir a importância. Numa 

investigação qualitativa, o importante é o investigador conseguir abstrair-se dele 

mesmo e concentrar-se nas pessoas que lhe fornecem pistas, tentando perceber: 

“(…) aquilo que eles experimentam, o modo como eles interpretam as suas 

experiências, e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em 

que vivem” (Psathas, 1973, em Bogdan e Biklen, 1994, p.51). 

Para a interpretação de dados utilizámos o nosso trabalho a técnica de 

análise de conteúdo que é definida por Bardin(1977) como: 

“[…] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
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conhecimentos relativos às condições de produção / recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens” (p.44). 

 Os processos de codificação e categorização dos dados em bruto são muito 

importantes na metodologia de qualquer investigação, pois permitem leituras 

recorrentes para se fazerem análises e confrontos, ou para se inferirem conclusões 

de forma clara e sustentada. 

 ‘Codificação’ é o “processo pelo qual os dados brutos são transformados e 

agregados em unidades que permitem uma descrição exacta das características 

relevantes do conteúdo” (Holsti, 1969, citado por Bardin, 1977, p.103). Como afirma 

Stake (1995), “analisar significa, na essência, fraccionar” (p.87). 

 ‘Categorização’, segundo Bardin (1977), é “uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o género (analogia) com os critérios previamente 

definidos” (p.117).  

 Se as categorias resultarem indutivamente, a partir da análise do corpo 

documental – categorias a posteriori – têm que ser construídas e definidas por um 

esforço pessoal de trabalho interpretativo e pelo quadro teórico de referência. É 

uma estratégia para se chegar a novos significados sobre o caso em investigação 

agregando circunstâncias até que se possa dizer algo sobre elas como uma classe. 

O investigador ordena a acção em sequência e categoriza as propriedades numa 

agregação algo intuitiva (Stake, 1995).  

De acordo com Amado (2000) a categorização é a fase mais problemática, 

mas também a mais criativa. Citando Hogenraad (1984), o autor considera que a 

categoria pode ser constituída por “uma palavra-chave, que indica a significação 

central de um conceito que se pretende delimitar e por sinónimos ou indicadores 

que descrevem a proximidade ou a constelação semântica desse conceito” 

(Amado, 2000, pp. 56-57). 

Segundo Merriam (1988), nos estudos de índole qualitativa utiliza-se a 

análise de conteúdo para a abordagem do texto, organizando-o de modo que seja 

possível codificá-lo e distribuí-lo por categorias, permitindo que no final de um 

estudo se possam retirar conclusões pertinentes. 
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A análise de conteúdo pode ser considerada uma técnica de compressão de 

dados, recortados em unidades de registo que são associadas em categorias ou, 

em caso de necessidade de uma melhor explicitação, em subcategorias. Uma 

‘unidade de registo’ é “a unidade de significação a codificar e corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como uma unidade de base visando a 

categorização” (Bardin, 1977, p.130). As unidades de registo, pela riqueza ou 

especificidade de conteúdos, poderão e deverão vir a ser citadas nas fases de 

exposição e de interpretação. 

No nosso trabalho, a primeira abordagem que fizemos ao material recolhido 

foi feita de forma muito genérica, tentando ‘pescar’ indicadores que justificassem a 

criação de blocos temáticos com unidade semântica. Para proceder à codificação 

de todo o material recolhido fomos ‘cortando’ e separando unidades de registo do 

corpo global do texto, que fomos agrupando em categorias e subcategorias. Este 

processo de categorização foi feito comparando, cruzando e seleccionando as 

unidades de significação que achávamos se pudessem conciliar numa unidade de 

significado mais ampla.  

1.3.1. Processos de categorização da linguagem educacional 

 O sistema de comunicação na sala de aula entre professores e alunos, 

tendo em vista processos de ensino-aprendizagem ou de motivação, é bastante 

complexo. O professor deve decidir que metas procurar incutir e como fazê-lo. São 

essas metas que estão no âmago da motivação em relação a um objectivo 

determinado, definidas por Schunk, Pintrich e Meece (2008)  como sendo “the 

process whereby goal-directed activity is instigated and sustained” (p. 4, sublinhado 

nosso). A própria linguagem nem sempre é transparente, não sendo passível de 

análise linear e pré-definida.  

 O estudo, categorização ou análise dos processos comunicativos ligados ao 

ensino têm tido, em geral, duas abordagens:  

i) uma abordagem interpretativa, dos que tentam descrever ou tentar definir o 

processo comunicativo;  

ii) outra, que tem sido seguida pelos que determinam quais os processos de 

comunicação e ensino que mais se adequam aos resultados pretendidos, 

normalmente definida como ‘processo-produto’, termo utilizado por Dunkin e 

Barnes (1986). 
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 No processo seguido pelo processo-produto (também chamada 

categorização positivista), a categorização é prévia, estruturada e determinada em 

funções de variáveis independentes ligadas a medições dos resultados da 

aprendizagem. Referem a frequência de categorias da linguagem na sala de aula, 

como por exemplo o tipo e a ordenação das perguntas ou os estímulos usados pelo 

professor. Parte-se das categorias para o texto. As unidades de análise funcionam 

muitas vezes como ilustradoras, cuja maior função é validarem as categorias, 

correndo o risco de ficarem descontextualizadas. E a análise e categorização da 

linguagem, falada ou não, devia ser feita tendo em conta o contexto em que é 

produzida, as componentes sociais e o contribuído que recebe dos intervenientes, 

como asseguram Atkinson e Delamont: 

“We need to ensure that the analysis of spoken language remains firmly 

embedded in studies of organizational context, processes of socialization, 

routines of work, personal transformation, people processing, and so forth” 

(Atkinson e Delamont, 2008, p.291). 

 Na tradição descritiva, não se parte normalmente de categorizações pré-

definidas. Parte-se da análise do texto para a categorização. Os sistemas prévios 

de codificação são evitados até que se torne claro no decurso da investigação quais 

as categorias de comportamento que são relevantes para os participantes.  

No nosso estudo queremos que os dados sejam realmente analisados “and 

not just reproduced and celebrated” (Atkinson e Delamont, 2008, p.288). Analisar os 

dados dentro do contexto em que estão embebidos e tendo em conta as diversas 

interligações que os possam aglutinar à volta de categorias que vão emergindo. 

A expressão análise do discurso (discourse analysis) refere-se às diversas 

abordagens nos processos de investigação dos textos escritos e falados, tendo em 

consideração os diversos contextos em que se inserem. Essa é a ideia expressa 

por Perakyla, (2008) que, em relação à categorização, realça o facto das categorias 

formarem conjuntos que se relacionam entre si (“sets of categories that go 

together”, p.356) estando directamente ligadas a actividades (“categories also go 

together with activities”, p.357). É o que Sacks (1992) designa por “category-bound 

activities” (p.247), referindo-se às actividades que os membros de uma cultura ou 

comunidade consideram típicas de uma categoria de pessoas.  
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Tendo em conta estas indicações de Sacks e Peralkya, facilmente se 

reconhecem diversas categorias-tipo associadas às actividades dos professores, 

que são a comunidade de referência deste nosso estudo. Admitimos que tivemos 

conhecimento e nos apoiámos em categorizações previamente estudadas e 

conhecidas, muitas vezes alterando-lhes algumas características para que se 

pudessem adaptar ao nosso estudo. Mas partimos sempre dos dados e nunca 

forçámos artificialmente a análise para justificar a sua validade. E, familiarizados 

com várias categorizações, fomo-nos valendo delas na fase inicial não só para nos 

facilitar a recolha de alguns dados como para nos auxiliar numa primeira 

organização dos mesmos. Mantivemos as categorias que achámos estarem dentro 

do espírito de investigação que seguimos neste trabalho. 

 No processo de análise e codificação do nosso corpus de dados cujos 

processos indicámos anteriormente seguimos uma metodologia essencialmente 

interpretativa. A grande maioria das categorias e subcategorias que vamos 

apresentando são fruto de análises e confrontos constantes, bem como resultado 

de insistentes processos de síntese. 

A categorização final acabou por ser híbrida: se por um lado nos apoiámos e 

até aproveitámos categorias já existentes em estudos prévios ligados à 

comunicação verbal e não-verbal (sobretudo em Cuadrado, 2008), por outro lado 

muitas categorias e sobretudo subcategorias são fruto da nossa análise aturada de 

todo o corpus resultante das transcrições da linguagem oral, da descrição 

etnográfica e da linguagem escrita dos diários. 

Depois de organizados os dados, o passo seguinte foi agrupá-los em função 

de caraterísticas comuns que favorecessem a categorização dos recursos 

comunicativos verbais e não-verbais dos professores. O nosso objetivo final era 

criar uma tabela de categorias e subcategorias de análise dos recursos discursivos 

verbais, não-verbais e prosódicos que favorecessem a criação de um clima de aula 

afetivo, emocionalmente positivo, para efeitos de apresentação de conteúdos e 

motivação ao uso de uma plataforma online.  

a) Linguagem verbal 

Numa fase inicial e ao nível das estratégias comunicativas verbais, apoiámo-

nos em trabalhos teóricos e categorizações ligadas ao ensino e à aprendizagem 

apresentadas por outros investigadores (Vieira, 2000; Pozo, Monereo e Castelló, 
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2002; Coll, 2002; Cros, 2003). Destacamos as contribuições de Cros (2003), que 

estudou de forma aprofundada o discurso argumentativo feito pelos professores 

dentro de uma sala de aula. Embora se situe mais no contexto universitário, muitas 

das conclusões do seu estudo podem perfeitamente alargar-se aos processos 

comunicativos seguidos pelos professores em geral. A investigadora conceptualiza 

o discurso oral do professor como um género discursivo particular em que a 

argumentação é a função comunicativa primordial. Estas estratégias 

argumentativas do discurso docente (que analisou exaustivamente, classificou e 

categorizou) foram denominadas como estratégias de 'distanciação' porque tentam 

perservar a imagem do professor e marcar uma distância discursiva entre o 

professor e os alunos. No entanto também identifica movimentos argumentativos 

que tendem a "favorecer el equilíbrio social, la cordialidad y la cooperación entre los 

interlocutores en clase" (Cros, 2003, p.148), processos que se identificam mais com 

as caraterísticas do discurso usado pelos quatro professores do nosso estudo.  

De grande utilidade nos foi a enumeração das estratégias discursivas 

organizadas em três fases por Cuadrado e Fernández (2011, pp.97-121) e que pela 

sua importância sintetizámos na tabela 5,  com uma pequena descrição à direita.  

Realçamos sobretudo as categorias da terceira fase, que se referem à elaboração 

progressiva de níveis de intersubjetividade (como por exemplo a categorização de 

elementos ligados ao contexto, as mudanças de perspetiva referencial ou as 

estratégias ligadas a recursos prosódicos). 

Tabela 5: Resumo dos mecanismos e estratégias discursivas 

Categorias Descrição dos comportamentos 
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Criação de marcos 

sociais de referência 

Ligações entre experiências pessoais extra 

escolares que se possam relacionar com os 

conteúdos. 

Criação de marcos 

específicos de 

referência 

Relação que se tenta estabelecer entre os novos 

conteúdos e os (supostamente) aprendidos 

anteriormente. 

Referências ao 

contexto extra-

linguístico imediato 

A utilização de material manipulativo ou o uso de 

gestos a reforçar a fala. 
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Questionar os alunos 
A formulação de perguntas para o professor 

conhecer as informações que os alunos possuem. 

2
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Utilização de meta 

enunciados 

Expressões que o professor usa para 

contextualizar, informando os alunos sobre a 

realização da tarefa. 

Uso das expressões 

dos alunos no 

discurso do 

professor 

O uso das ideias dos alunos pode ser feito através 

de repetições, reformulações e paráfrases. 

Caracterização do 

conhecimento 

compartilhado 

O aluno precisa sentir que é parte do que vai 

sendo feito na turma. Uso da primeira pessoa do 

plural, ‘nós’, para envolver e responsabilizar toda a 

turma. 
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Reformulação das 

participações dos 

alunos 

Através de paráfrases, o professor tentar ‘arrastar’ 

as participações dos alunos para níveis mais 

avançados de intersubjectividade. 

Categorização de 

elementos dos 

conteúdos e do 

contexto 

Abreviação, segundo etiquetas, das referências a 

determinados elementos do conteúdo ou do 

contexto que podem facilmente ser pressupostos 

por todos. 

Mudanças da 

perspectiva 

referencial para 

abordagem dos 

conteúdo 

Tipo de expressões que professores e alunos 

utilizam para chamar a atenção para determinado 

objecto ou ideia. 

Abreviação das 

expressões 

Com referências compartilhadas tenta-se evitar 

redundâncias e desgastes abrevia-se e simplifica-

se o discurso.  

Realização de 

sínteses e 

recapitulações 

Com estas estratégias o professor faz um ponto 

da situação, facilitando ao aluno a 

consciencialização dos conteúdos e conceitos já 

abordados.  

Recursos prosódicos 

Nestas estratégias são realçadas as prolongações 

silábicas, a variação de tom e volume do discurso 

educativo, o ritmo da fala e ocorrem 

principalmente nas situações de conversas cara a 

cara. Também o silêncio é considerado uma 

estratégia que está relacionada com a mudança 

de turno da palavra, desconhecimento sobre o 

assunto, insegurança, etc.  

Fonte: síntese a partir de Cuadrado e Fernández (2011) 
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Na análise e categorização das intervenções verbais dos professores e 

tendo em conta os aspetos comunicativos mais formais ou linguísticos, tivemos em 

consideração as funções da linguagem apresentadas por Jakobson (1963): fática, 

informativa, expressiva, conotativa, poética e metalinguística, sem as demarcar em 

bloco nem mesmo as elevar a categorias aglutinadoras, mas referindo-as em 

paralelo sempre que figurassem intencionalidades do emissor ou fossem 

determinantes nos resultados de técnicas e estratégias comunicativas ou 

motivadoras. 

b) Linguagem não-verbal 

Neste nosso estudo a linguagem não-verbal mereceu-nos atenção muito 

cuidada pois acreditamos na enorme importância e na riqueza de informação que 

nos pode prestar esse processo comunicativo, estando de acordo com as palavras 

de Woolfolk e Galloway (1985): “the attention to nonverbal research may enrich our 

conceptualizations of teaching itself” (p.78). 

Os comportamentos comunicativos não-verbais utilizados em contextos 

comunicativos interpessoais na sala de aula são numerosos, complexos e por 

vezes apresentam matizes tão específicas, ténues e alargadas que dificultam uma 

eficaz categorização. O processo torna-se mais simplificado quando se isola e 

estuda um comportamento em separado (por exemplo o olhar), mas os problemas 

acumulam-se quando alguns investigadores (poucos) tentam analisar os vários 

comportamentos não-verbais de forma holística. 

Blatner (2009), por exemplo, referindo-se aos processos comunicativos em 

geral, apresenta 13 categorias da comunicação não-verbal na dimensão do 

comportamento interpessoal: espaço pessoal, postura, gesto, ritmo, contato ocular, 

paralinguagem, toque, adorno, respostas psicológicas, posição, expressão, 

locomoção e contexto. E realça a complexidade da comunicação não-verbal, 

afirmando que ela ocorre não apenas entre as pessoas face a face mas também a 

nível interno, de forma inconsciente. Como se houvesse uma regra subjacente à 

comunicação interpessoal, do género: ‘ouve o que eu digo e não repares no modo 

como o digo’. 

 Miller (1988) refere 8 áreas de expressão não-verbal: expressões faciais, 

olhar, entoação vocal, toque, postura/movimento corporal, modo de vestir e 

utilização do espaço. Afirma que a importância da linguagem não-verbal suplanta a 
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da verbal e adverte que um professor deve não só tentar ser um bom receptor de 

mensagens não-verbais provenientes dos alunos, mas deve ele mesmo tornar-se 

um expert como emissor no uso dessas técnicas não-verbais e delas ter 

consciência, para valorizar os processos comunicativos. 

Cuadrado (2008) refere que as condutas não-verbais dos professores se 

podem agrupar, de um ponto de vista holístico, em cinco grandes áreas, que 

representamos na tabela 6. 

 

Tabela 6: Categorização global das condutas não-verbais dos professores 

Àreas de conduta 
dos professores  

Descrição dos comportamentos 

1. kinésica movimentação de partes do corpo 

2. facial expressões da cara 

3. oculésica contacto visual, olhar 

4. proxémica Proximidade física em relação ao aluno 

5. háptica contacto físico com o aluno 

 

Para cada uma destas cinco áreas de comunicação não-verbal, Cuadrado 

(1992, p.140) apresenta 11 categorias para os comportamentos não-verbais do 

professor, complementando o trabalho de Love e Roderick (1971) por ela referido, e 

que esquematizamos na tabela 7. 

 

Tabela 7: Esquematização das categorias do comportamento não-verbal do professor, 

referidas por Cuadrado (1992) 

Categorias 
Exemplos de alguns comportamentos 

não-verbais 

1. Aceita o comportamento do aluno Inclinação da cabeça, sorriso 

2. Elogia o comportamento do aluno Mover a cabeça, sorrir, unir polegar e indicador 

3. Exibe as ideias do aluno Aponta para o aluno e acena com a cabeça em 

relação ao que diz 

4. Demonstra interesse pelo aluno Contacto visual mantendo o olhar 

5. Fomenta a interacção aluno – aluno Fomenta a comunicação dando a palavra aos 

alunos para que debatam entre eles 

6. Dá instruções ao aluno Gesticula, assinala com a mão, estende os braços 

7. Mostra autoridade perante os alunos Franze o sobrolho, olha fixamente 
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8. Capta a atenção do aluno Acerca-se do aluno, levanta a cabeça ou o braço 

9. Demonstra e ilustra algo Usa expressões não-verbais para ilustrar verbais 

10. Desaprova o aluno Nega com a cabeça um facto ou um dito de um 

aluno 

11. Posição corporal na sala de aula Anda pela sala de aula em diversos sentidos 

 

 Nas suas conclusões Cuadrado refere que é no olhar e na aproximação 

físicaque os professores mais se socorrem quando necessitam de chamar a 

atenção ou de controlar o comportamento dos alunos. Refere ainda que na 

organização e na orientação da aula, o professor recorre com bastante regularidade 

ao olhar, ao franzir das sobrancelhas utilizando também gestos com as mãos. No 

que toca ao reforço de atitudes positivas é comum os professores utilizarem com 

muita frequência o sorriso, conseguindo dessa forma criar um ambiente de sala de 

aula mais afectivo. 

2. Técnicas de recolha de dados 

O investigador qualitativo tenta recolher uma grande variedade de material e 

integrá-lo num leque alargado de práticas interpretativas que se interconectam, 

tentando trazer o máximo de luz ao assunto que tem em mãos para melhorar a sua 

compreensão (Denzin e Lincoln, 2008). Como dificilmente um fenómeno consegue 

ser explicado isoladamente, o investigador vai seleccionando e costurando os 

materiais recolhidos à semelhança de um bricoleur ou de um improvisador de jazz, 

agrupando pedaços de realidade. E foi assim que nos sentimos enquanto 

recolhíamos e organizávamos dados na primeira fase deste trabalho de pesquisa. 

 Os instrumentos que usámos para a recolha de dados foram as entrevistas 

(colectiva e individuais), diários e a observação de videogravações de aulas. Para a 

descrição, explicação e compreensão dos recursos comunicativos e técnicas de 

motivação nas aulas, usámos o método da observação, de tipo naturalista, uma vez 

que ocorre no seu contexto natural (Carmo e Ferreira, 1998). 

2.1. Entrevistas 

Quivy & Campenhoudt (2005) consideram que nas suas diferentes formas, 

os métodos que valorizam a entrevista se distinguem pela aplicação de aspectos 

fundamentais de comunicação e de interacção humana. Correctamente valorizados, 
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estes processos permitem ao investigador retirar das suas entrevistas informações 

e elementos de reflexão muito ricos e matizados. No nosso trabalho foram usados 

dois tipos de entrevistas: uma entrevista colectiva ou focus group e entrevistas 

individuais. 

2.1.1. Entrevista colectiva 

Numa entrevista de grupo várias pessoas juntas são encorajadas a falarem 

sobre um tema de interesse comum (Morgan, 1988). Patton (citado por Flick, 2005) 

considera a entrevista de grupo “uma técnica qualitativa de colecta de dados 

altamente eficiente, que exerce um certo controlo de qualidade sobre os dados 

produzidos” (p.116). 

Denzin e Lincoln (2008) referem que a entrevista de grupo focalizada ou 

focus group pode ser considerada a técnica ideal para recolha de informação 

fornecida por pessoas acerca de um determinado assunto: ”Focus groups are used 

to extract information from people on a given topic” (p.54). A técnica da focus group 

é muitas vezes usada como método separado ou integrada num desenho de 

métodos múltiplos, em conjunto com outras metodologias qualitativas ou 

quantitativas (Erickson, 1986; Flick, 2002). A vantagem é que permite não só uma 

análise de opiniões acerca de experiências ou acontecimentos, mas também do 

contexto interaccional em que essas opiniões são produzidas. 

Barbour e Kitzinger (1999) reforçam a importância dessa interacção entre os 

participantes na focus group: “Any group discussion may be called a focus group as 

long as the researcher is actively encouraging of, and attentive to, the group 

interaction” (p.5). 

Segundo Fontana e Frey (2008) hoje todas as entrevistas de grupo são 

genericamente designadas por ‘focus group’, mesmo reconhecendo-se haver uma 

variação considerável na natureza e no tipo das entrevistas de grupo. No entanto, 

Barbour (2007) sustenta que se deve diferenciar a focus group da entrevista de 

grupo: uma ‘focus group discussion’ seria uma interacção, discussão entre 

participantes, com a mesma pergunta a ser ‘lançada para o ar’ a fim de gerar várias 

respostas e opiniões; uma ‘group interview’ deverá ser mais controlada, já que a 

mesma pergunta é feita a cada participante à vez, deixando embora margem para 

participações ou interrupções dos outros. A focus group seria uma actividade mais 
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colectiva e a entrevista de grupo mais guiada. No nosso trabalho acabámos por 

seguir um modelo híbrido: se por um lado tentámos orientar o decurso das 

perguntas seguindo algumas linhas temáticas com a auscultação da opinião de 

todos, por vezes a discussão generalizou-se e a ordem das respostas e os próprios 

temas foram totalmente alterados, resvalando-se para o debate de ideias. 

Na entrevista de grupo (a que neste estudo poderemos também chamar 

focus group) que fizemos a um grupo representativo de seis professores da English 

Alive, era nossa intenção colocarmo-nos ‘no lado de lá’, tentando vivenciar uma 

experiência vicária ao longo da entrevista (Stake, 2007, p.79). Queríamos que essa 

entrevista colectiva revelasse determinados aspectos relacionados com a 

implementação e uso da plataforma, sobretudo em que medida afectou os 

professores da English Alive como profissionais e como pessoas. Para tal, era 

essencial que a entrevista decorresse de uma forma muito aberta e flexível, 

intercalando perguntas genéricas com outras mais precisas (Quivy & Campenhoudt, 

2005; Denzin e Lincoln, 2008). Embora pontualmente a entrevista de grupo que 

levámos a cabo tivesse características de brainstorming, com o entrevistador 

aparentemente alheado da direcção dos tópicos, essa ‘anarquia’ foi apenas 

aparente. O entrevistador foi introduzindo perguntas que surgiam a propósito das 

intervenções dos elementos do grupo, ou consultava uma lista de perguntas 

previamente preparada, a maioria das quais não estruturadas e abertas. 

Foram de ordem prática os motivos que nos levaram a favorecer essa 

técnica de recolha de dados: 

i) urgência temporal: era preciso recolher as opiniões dos professores 

antes que se fossem moldando de acordo com as determinações 

directivas da escola e influenciados já com a acomodação ao próprio 

processo de avanço inexorável da Plataforma; 

ii) economia de tempo, flexibilidade e carácter exploratório: com esta 

metodologia conseguiríamos num curto espaço de tempo e de modo 

pouco rígido recolher um leque variado de opiniões que nos dariam um 

feedback generalizado: do que pensavam os professores naquela altura; 

dos seus eventuais receios e dúvidas; da sua predisposição para 

colaboração futura; das suas experiências no relacionamento com os 

alunos através da plataforma;  
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iii) corpus inicial alargado: queríamos obter um corpus inicial vasto, embora 

ainda em bruto e desorganizado, que serviria como starting point para 

iniciar a estruturação do nosso trabalho. Mas de aplicação posterior 

muito útil (nomeadamente na planificação das entrevistas individuais), 

depois de depurado de aspectos irrelevantes (de inclusão consciente, já 

que contribuíram para um clima propício de descontracção e de 

cumplicidade, úteis na valorização de algumas opiniões). 

Estes motivos acabam por estar de certo modo em sintonia com o ponto de 

vista de Fontana e Frey: 

“In a group interview the purpose may be exploratory; for example, the 

researcher may bring several persons together to test a methodological 

technique, to try out a definition of a research problem, or to identify key 

informants” (Fontana e Frey, 2008, p.127). 

E o nosso objectivo durante a entrevista de grupo foi assumidamente 

exploratório, tentando recolher opiniões preliminares de um grupo de professores 

que, integrados no mesmo contexto espacial e temporal, experimentavam uma 

experiência comum: relacionamento com uma plataforma online que acabava de 

ser introduzida no seu ambiente de trabalho. 

Como definem Fontana e Frey (2008), as entrevistas exploratórias são úteis 

para se estabelecer uma certa familiaridade com um tópico ou um ambiente. O 

entrevistador pode ou não ser direccionado, mas as questões são normalmente 

desestruturadas ou abertas. 

2.1.2. Entrevistas individuais 

 Em investigação qualitativa as entrevistas individuais podem ser utilizadas 

de duas formas: 

“Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados, ou podem 

ser utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de 

documentos e outras técnicas” (Bogdan e Biklen, 1994, p.134). 

Em qualquer das situações, a entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 
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mundo. Partimos para as entrevistas sabendo os contornos que iriam delimitar 

alguns campos temáticos mas conscientes do nosso papel de simples guias, já que 

a informação relevante está do lá de lá, na boca de quem responde. Como lembra 

Denzin (em Merriam, 1988): “While the interviewer is the expert in asking the 

questions, the respondent is expert as far as answers is concerned” (p.76). 

Instaura-se uma verdadeira troca, durante a qual o interlocutor do 

investigador exprime as suas percepções de um acontecimento ou de uma 

situação, as suas interpretações ou as suas experiências, ao passo que, através 

das suas perguntas abertas e das suas reacções, o investigador facilita essa 

expressão, evita que ela se afaste dos objectivos da investigação e permite que o 

seu interlocutor aceda e um grau máximo de autenticidade e de profundidade. 

Quivy & Campenhoudt (2005) consideram que há dois tipos de entrevistas 

individuais: a semi-directiva ou semi-dirigida e a entrevista centrada. 

A primeira é a mais utilizada em investigação social. É semi-directiva na 

medida em que não é nem inteiramente aberta, nem encaminhada por um grande 

número de perguntas precisas. Geralmente, o investigador dispõe de uma série de 

perguntas-guias, relativamente abertas, a propósito das quais pretende receber 

uma informação da parte do entrevistado. Mas não colocará todas as perguntas na 

ordem em que as anotou e sob a formulação prevista. Tanto quanto possível o 

investigador deixa falar o entrevistado abertamente, com as palavras que desejar e 

na ordem que lhe convier. O investigador esforçar-se-á simplesmente por 

reencaminhar a entrevista para os objectivos cada vez que o entrevistado se afastar 

deles, e por colocar as perguntas às quais o entrevistado não chega por si próprio, 

no momento mais apropriado e de forma tão natural quanto possível. 

A entrevista centrada tem por objectivo analisar o impacto de um 

acontecimento ou de uma experiência precisa sobre aqueles que a eles assistiram 

ou que neles participaram. Daí o seu nome. O entrevistador dispõe de uma lista de 

tópicos precisos, relativos ao tema estudado. Ao longo da entrevista abordará 

necessariamente esses tópicos, mas de modo livremente escolhido no momento, 

com o desenrolar da conversa em processos de interacção contínua. Sobre as 

variáveis que determinam a natureza da interacção entre o entrevistador e o 

entrevistado, Dexter aponta três:  
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“[…] (1) the personality and skill of the interviewer, (2) the attitudes and 

orientation of the interviewee, and (3) the definition of both (and often by 

significant others) of the situation” (Dexter, citado por Merriam, 1988, p.74). 

 

Para os investigadores qualitativos a entrevista é a via principal para as 

realidades múltiplas, para se tentar descobrir e retratar as diversas perspectivas 

sobre o caso a investigar (Stake, 2007).  

2.2. Diários 

Os diários são registos escritos na primeira pessoa efectuados durante um 

determinado espaço de tempo. Bailey (1990, p.215) refere que os diários são 

“documented through regular, candid entries in a personal journal and then 

analyzed for recurring patterns or salient events” . 

No ensino, e especialmente no ensino de inglês como segunda língua 

(ESL), têm sido utilizados diários quer por professores quer por alunos, 

referenciados em vários estudos (Lowe, 1984; Bailey, 1990;Thornbury, 1991; 

McDonough, 1994), muitas vezes como meio de auto-análise dos processos de 

ensino ou aprendizagem. Jarvis explorou o uso de diários com um grupo de 

professores a quem ministrou um curso de metodologia, com o intuito de os ajudar 

a usarem a auto-reflexão como inovação pedagógica. Resumiu essa experiência 

afirmando: 

“Those who succeeded in reflecting on practice seem also to reveal a 

heightened sense of their own responsibility for their learning and for changing 

their teaching. They seem to have more confidence in their own ability to act” 

(Jarvis, 1992, p.142). 

Nunan (1992) também considera os diários ferramentas importantes na 

investigação e estudo, não só do ensino e aprendizagem de uma segunda língua 

mas também em “teacher-learner interaction, teacher education, and other aspects 

of language learning and use” (p.118) 

No entanto os diários não são muito usados como método de investigação, 

talvez porque requerem muita dedicação, consomem muito tempo e podem ser de 

análise complexa. Bell (1993) refere que os dados dos diários são difíceis de 

analisar, porque se trata de uma escrita interpretativa, descritiva, multidimensional, 
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não estruturada e muitas vezes factual.Os diários são particularmente fortes se 

usados em complemento com outros métodos, com o objectivo de completar, 

validar ou verificar a clareza de alguns aspectos (Woods, 2006). 

Na investigação qualitativa, os diários são de grande utilidade para 

percebermos algumas significações específicas de quem os escreve, porque “um 

diário é normalmente escrito debaixo da influência imediata de uma experiência” 

(Bogdan e Biklen, 1994, p.178). Os diários fornecem-nos muitas vezes perspectivas 

pessoais difíceis de obter por outros meios. 

Uma vantagem de solicitar que alguém redija um texto, como é o caso dos 

diários, é que “o investigador pode ter alguma interferência em dirigir o foco dos 

autores e por isso, conseguir que um certo número de pessoas escreva sobre um 

mesmo acontecimento ou tópico” (Bogdan e Biklen, 1994, p.177).  

Embora se admitam desvantagens nos diários em relação a metodologias 

de investigação mais convencionais (como as entrevistas, inquéritos ou o registo de 

áudio ou video), eles apresentam no entanto a mais-valia de ‘obrigarem’ os 

intervenientes a pensarem enquanto os escrevem. Deste modo um professor pode 

tentar auto-analisar-se ou analisar o feedback dos seus alunos, reflectindo na 

complexidade de relações interactivas que acontecem dentro da sala de aula. 

2.3. Observação através de gravação de vídeo 

 Gravar aulas em vídeo (na totalidade ou parcialmente) para observação 

cuidada futura é uma técnica que permite uma visualização próxima da realidade, 

no palco onde as práticas usadas por cada professor realmente se passam (sala de 

aula). Como afirmam Cuadrado e Fernández (2011), a sala de aula é “un lugar 

donde el discurso del profesor tiene que conectar con las formas de decir, de 

entender y de hacer de los alumnos” (p.95), onde continuadamente se aplicam 

estratégias de persuasão, de convencimento e de negociação. Essas estratégias 

estão ligadas a actividades educacionais que visam a consecução de diferentes 

metas. São essas metas que, segundo Schunk, Pintrich e Meece (2008), estão no 

âmago da motivação, que definem como sendo “the process whereby goal-directed 

activity is instigated and sustained” (p. 4, sublinhado nosso). No contexto específico 

da sala de aula, os professores deparam-se muitas vezes com alunos que 

continuadamente se desviam das metas definidas, pois evitam desafios (Ammes, 
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1990). Nessa altura é relevante o papel dos professores “when dealing with issues 

that involve motivational concerns and when making instructional decisions” 

(Ammes, 1990, p409).  

 A gravação de video e posterior observação é um excelente método para se 

estudar a comunicação oral nesses processos interactivos e motivacionais, como 

afirma Perakyla (2008): “Video and audio recordings are what provide the richest 

possible data for the study of talk and interaction today” (p.875). 

 Através da observação e posterior transcrição da linguagem verbal e não-

verbal é possível recolher e analisar dados que permitem uma triangulação com os 

depoimentos obtidos através de outras técnicas, como por exemplo entrevistas e 

diários (no caso do nosso estudo). Ou seja, um confronto entre o que é dito com o 

que realmente acontece, pois nem sempre a realidade corresponde às 

expectativas. 

3. Processo de recolha e categorização dos dados 

A recolhado material para a obtenção do corpus de dados relevantes para o 

nosso estudo e sua categorização seguiu várias etapas num processo sequencial 

representado na figura 4. A sequência que apresentamos é apenas aproximada, 

segundo a lógica que subjaz ao nosso estudo. Na prática, algumas dessas etapas 

coincidiram no tempo, se não na totalidade, pelo menos parcialmente. 
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Figura 4: As várias fases da recolha e categorização de dados 

 

Etapa prévia: disponibilização inicial da plataforma. No início do nosso 

estudo tínhamos apenas algumas ideias generalizadas e um acontecimento 

acabado de surgir (plataforma) e susceptível de gerar reacções problemáticas aos 

actores que iriam estar na primeira linha de envolvimento (professores). Porque 

queríamos saber qual o impacto que a plataforma iria causar nesses professores (a 

nível humano e profissional) resolvemos analisar as suas opiniões e atitudes ab 

initio. Uma vez que era ainda escassa a relação com a plataforma, 

desconhecíamos que aspectos iriam ser relevantes em práticas futuras, por isso 

não podíamos partir de categorias pré-definidas, embora pudéssemos aventar 

algumas hipóteses temáticas. 

Como pretendíamos estudar opiniões, optámos por recolhê-las em áudio 

para posterior transformação em texto, através de transcrições verbantim. Seria 
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esse texto que depois iria possibilitar a criação de um corpus de dados passível de 

ser categorizado e analisado de forma qualitativa. Merriam (1988) afirma de modo 

simplificado que os dados qualitativos são formados essencialmente por palavras e 

os quantitativos por números´opinião semelhante à Patton (1980), que afirma que 

os dados qualitativos são registos linguísticos, ligados de forma intensa à fonte que 

os gerou:  

“Qualitative data consist of detailed descriptions of situations, events, people, 

interactions, and observed behaviors; direct quotations from people about 

their experiences, attitudes, beliefs, and thoughts; and excerpts or entire 

passages from documents, correspondence, records and case histories” 

(Patton, 1980, p.22, realce nosso). 

Para recolhermos o material inicial ou os dados ainda em bruto (raw 

material) relacionados com a atitude dos professores, o mais evidente era 

perguntar-lhes. Começámos por este simples problema: perguntar o quê? Como 

estávamos no início da implementação da plataforma ainda tínhamos algumas 

dificuldades em delimitar campos temáticos geradores de perguntas para recolha 

de informação pertinente. 

Etapa 1: entrevista de grupo, exploratória, para recolha muito genérica de 

informação. Reunimos uma amostra significativa de professores (seis) e decidimos 

fazer uma entrevista de grupo (ou focus group) como processo de recolha de 

material inicial. Após a transcrição de todo o material recolhido por gravação áudio 

e de ter sido ‘limpo do ruído’ não relevante, transformou-se num vasto conjunto de 

dados. Dados muito dispersos, desorganizados, alguns com peso ténue para o 

objecto do estudo, mas um bom ponto de partida para se alavancarem as recolhas 

seguintes. 

Etapa 2: entrevistas individuais. Com as primeiras análises aos dados 

conseguidos através da entrevista de grupo fomos formulando hipóteses para 

temas e subtemas que serviram de aglutinadores de perguntas a usar em contextos 

mais pessoais: nas entrevistas individuais, o passo seguinte do nosso esquema. 

Entrevistámos três professores: um que acumula funções na Direcção Pedagógica 

e está ligado ao lançamento da plataforma e à criação de conteúdos (‘esperto’) e 

dois que têm apenas funções de professores (‘normais’). Como em muitos aspectos 

houve um direccionamento dos tópicos abordados, o material recolhido nestas 



CAPITULO  III– DESENHO DO ESTUDO 

 

148 

 

entrevistas foi facilmente transformado em dados, que, catalogados em categorias, 

se iam formando naturalmente. 

Etapa 3: diários. Depois de uma primeira análise das entrevistas individuais 

e após uma revisitação aos dados da entrevista de grupo, decidimos recolher mais 

material que enriquecesse o pensamento dos professores na sua relação com o 

uso da plataforma. Um registo pessoal das suas expectativas, dos seus planos, das 

suas convicções, das suas pequenas ‘vitórias e fracassos’ no que respeita aos 

processos motivadores utilizados com os seus alunos. E optámos por pedir aos 

mesmos quatro professores a quem iríamos observar as aulas que registassem 

esses pensamentos num diário, bem como as reacções dos seus alunos em 

processos específicos de motivação e acompanhamento na utilização da 

plataforma online. Apenas foi pedido aos professores que, a nível temporal, fosse 

tida em consideração a altura das aulas a observar (antes, durante e depois das 

mesmas). 

Etapa 4: observação de aulas. Após termos registado, com as entrevistas, 

uma predisposição dos professores em se envolverem de forma pró-activa na 

apresentação e utilização da plataforma, havia o interesse de verificar como cada 

professor se iria empenhar dentro da sala de aula em processos motivadores em 

relação os seus alunos. E foi pedido a cada um dos quatro professores 

seleccionados (dois ‘normais’ e dois ‘espertos’) que ocupassem parte de uma aula 

de uma determinada turma tentando motivar os alunos a usarem efectivamente a 

plataforma introduzida recentemente. A temática focada, a metodologia usada, as 

técnicas comunicacionais seguidas, foram do critério de cada professor. Definimos 

apenas as turmas objecto desse processo de registo escrito e limitámo-nos a filmar 

professores e alunos, para posterior análise da linguagem verbal e não-verbal, bem 

como alguns aspectos prosódicos. E, claro, registámos também a reacção que 

esses processos motivadores provocaram nos alunos. 

Todo o trabalho ao longo destas estapas foi confluindo para processos 

entrecortados e por vezes enviesados de categorização, confrontos e análise, que 

nos permitiram inferir algumas  conclusões finais. 

Foi pois através de (i) uma entrevista de grupo, (ii) três entrevistas 

individuais, (iii) quatro diários e (iv) da observação de quatro aulas filmadas que 
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colhemos material suficiente para criarmos um corpus de dados, a matéria-prima da 

nossa análise de cariz qualitativo. 

3.1. Entrevistas (colectiva e individuais) 

Na entrevista colectiva, feita em primeiro lugar, todos os seis professores 

participaram apenas na qualidade de docentes da English Alive, sem se atender a 

cargos ou responsabilidades. Pretendíamos nessa entrevista colectiva confrontar as 

opiniões dos participantes de um ponto de vista profissional e pessoal.  

Nas entrevistas individuais só 3 professores contribuíram com a sua opinião: 

E4n e E6n como professores da língua inglesa, a quem chamámos ‘normais’ (pois 

participam apenas na condição de professores), e E5e apelidado de professor 

‘esperto’, pois também faz parte da Direcção Pedagógica da English Alivee tem 

responsabilidades na implementação da plataforma online. 

Figura 5: Participação dos professores nas entrevistas, colectiva e individuais 

 

 

 

 

A figura 5 representa simbolicamente a correlação entre todos os 

entrevistados e o modo como se integram na entrevista colectiva e nas entrevistas 

individuais.Para protegermos as identidades dos participantes nas entrevistas os 

professores são referidos por ‘E’ (de ‘entrevistado’) numerado e acrescido de um ‘n’ 

se forem consultados na sua estrita condição de professores ‘normais’ (E2n) ou de 

um ‘e’ se acumularem também responsabilidades no lançamento da plataforma e 

seu recheio (E5e). O entrevistador é identificado com um ’I’ (de investigador). 
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3.1.1. Entrevista colectiva 

 Na entrevista de grupo que levámos a cabo (a espaços parecida com um 

debate aberto) foram-se deixando fluir as opiniões de cada professor, a título 

pessoal ou integradas muitas vezes numa opinião grupal partilhada (Flick, 2005). O 

investigador acabou por actuar menos como entrevistador e mais como facilitador 

da discussão do grupo, tentando criar uma atmosfera ‘permissiva’ que favoreça a 

expressão de pontos de vista pessoais ou mesmo o surgir de conflitos (Silverman, 

2005). Com efeito, uma entrevista do tipo focus group oferece uma interacção 

global mais espontânea e emotiva do que uma entrevista individual, normalmente 

mais pensada e mais cognitiva: 

“Focus group interviews are well suited for exploratory studies, since the the 

lively collective interaction bring forth more spontaneous expressive and 

emotional views than in individual, often more cognitive, interviews” (Kvale e 

Brinkmann, 2009, p.150). 

 

 Fomos tendo o cuidado de manter sempre o controlo do fluxo das opiniões, 

direccionando-o para assuntos considerados de interesse. A entrevista de grupo 

(ou focus group) teve uma importância enorme na génese da nossa investigação, 

pois forneceu-nos um corpus de material fulcral e de referência futura, 

transportando-nos de forma célere para o mundo dos sujeitos entrevistados, os 

professores. 

 Depois de seleccionados os professores a entrevistar segundo os critérios já 

apresentados, procedemos, para a entrevista de grupo, à elaboração de uma grelha 

de dimensões temáticas que considerávamos relevantes, à volta das quais 

acrescentámos algumas ‘questões problemáticas’ (Stake, 2007) que gostávamos 

de levantar durante a entrevista colectiva. Pelo carácter exploratório de um ‘focus 

group’ e porque queríamos que muitas questões fossem surgindo em função das 

várias participações, não organizámos guião rígido de perguntas para seguirmos 

durante a entrevista. Levámos no entanto um conjunto diversificado de perguntas 

(ou melhor, indicações em função das dimensões preparadas) que íamos usando 

para disciplinar e direccionar a troca de ideias.  
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 Após a entrevista, e depois de feita a transcrição e análise global, 

procedemos à organização em grelha das áreas temáticas à volta das quais se iam 

agrupando as que tinham servido de base à entrevista colectiva (tabela 8). 

Tabela 8: Grelha com dimensões, temas e questões,  

para servir de base à entrevista colectiva. 

Dimensões a considerar 

para este estudo 

Temas, questões problemáticas, que 

serviram de base à entrevista colectiva 

 

Literacia em TIC, 

 competências 

- professores: iliteracia em TIC; 

- professores/TIC: aprendizagem prévia,  

  enquanto estudantes; 

- razões para não aprenderem mais; 

- disponibilidade para aprender; 

 

Professores/telemóveis 
- alguma iliteracia em relação aos telemóveis; 

- TIC/ telemóvel- distância alunos/professores; 

 

TIC/ensino 

 opinião dos professores 

- o que pensam as professoras da relação  

   TIC/ensino; 

 

Professor/ TIC 

- relação de professor com computador; 

- novas tecnologias/ tecnologias tradicionais    

   (uso por parte do professor) na relação com o  

aluno, papel do professor;  

- TIC/Professores no dia a dia; 

- envolvimento nas TIC por obrigatoriedade; 

- as TIC podem substituir os professores na 

  aquisição/ transmissão de conhecimentos? 

 

Professor/plataforma 

- conceito de plataforma, ponto de vista dos 

   professores; 

- professor / plataforma: que papel, em relação  

   ao papel tradicional; 

-  relação que têm os professores com a  

plataforma; 

 

Força da plataforma: 

opinião dos professores 

-  a força (favorecimento) da plataforma junto             

dos  alunos; 

 

Tutor 

- conceito de tutor/diferença do professor, na  

   opiniãodos professores; 

- será que parte do papel do professor vai virar  

  papel de tutor? 

 

Interactividade 

- o aluno perante o fluxo de informação que o 

   computador (internet) debita? Quem o deve  
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(professor/aluno) via 

plataforma 

   guiar a gerir esse caudal? 

- interactividade/acompanhamento dos alunos  

   pelos professores online, via plataforma  

(quando,como); 

- motivação dos alunos em relação à  

   plataforma, do ponto de vista dos professores:  

resultados; 

- feedback; 

 

Tempo (TIC /plataforma) 

- importância do tempo em relação à  

plataforma/ 

   com que frequência podem ir? 

- dispêndio de tempo; 

- o tempo dispendido na plataforma (por alunos  

  e professores) é visto como investimento em  

   relação ao futuro?  

- compensa, não é em vão? 

Motivação dos professores 

em relação à plataforma 

- os professores vão à plataforma por imposição ou 

profissionalmente, por ser útil para os alunos?Qual a 

motivação dos professores? 

Motivação dos alunos 

pelos professores sobre a 

plataforma (sala de aula e 

online) 

- como fazem os professores a apresentação dos 

conteúdos na sala de aula? Como, com que palavras 

os motivam? Como acompanham essa motivação 

online? 

 

Conteúdos: conhecimento 

prévio dos professores 

- qual o conhecimento prévio que os professores 

fazem dos conteúdos, antes de os apresentarem aos 

alunos? 

Alunos/plataforma, 

acompanhamento posterior 

dos professores 

- como fazem os professores o acompanhamento 

posterior dos alunos na plataforma? 

Obrigatoriedade 

da plataforma 

- a plataforma devia ser de utilização obrigatória? 

 

Após a entrevista colectiva conseguimos opiniões e participações 

diversificadas de seis professores. Foi esse o nosso primeiro corpus de dados que, 

depois de minimamente organizados, iriam servir de base para a preparação das 

entrevistas individuais. 

3.1.1.1. Categorização dos dados da entrevista colectiva 

Depois de feita a transcrição da totalidade da entrevista colectiva, 

verificámos que algum material estava fora dos objectivos do nosso estudo, por isso 

não foi considerado. O material relevante foi organizado e catalogado da seguinte 

maneira: 
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1. Criámos uma grelha especial (Anexo I) onde dispusemos o material em 

duas colunas: numa coluna as questões e respostas transcritas e noutra uma 

selecção de unidades de conteúdo agrupadas junto a categorias. À direita, 

guardou-se uma coluna para observações e comentários.  

2. Devido à grande extensão da entrevista sentimos necessidade de 

reorganizar as categorias e subcategorias (Anexo II-B). Em seguida criámos um 

mapa síntese das categorias e subcategorias que poderão ser importantes como 

referência futura, mas dispensáveis nesta fase do estudo (Anexo II-A). As 

categorias e subcategorias seleccionadas serviram de base à formação do conjunto 

de categorias finais para análise. A partir dessa selecção, recolhemos várias 

unidades de registo que associámos a cada categoria para uma melhor referência 

futura.  

3. Para uma análise mais aprofundada dos dados da focus group quisemos 

ainda registar algumas características do discurso bem como referências à relação 

professores/respostas: palavras relevantes que foram repetidas várias vezes e a 

frequência de determinadas respostas. Para consulta e fazermos referência quando 

acharmos relevante (Anexo II-C). 

4. O investigador qualitativo deve continuadamente refazer, num esforço 

constante de tentar fazer melhor: dialogar com os dados à medida que vão sendo 

organizados e ir construindo novas soluções em cima das já alcançadas. Seguindo 

esse espírito, revisitámos as grelhas que atrás referimos e reformulámos as 29 

categorias e subcategorias: reordenámo-las, comprimimos algumas e refizemos 

outras. Chegámos desse modo a um conjunto homogéneo de 11 categorias 

fundamentais, algumas subdivididas em subcategorias: 

1. Conforto/desconforto dos professores perante asTIC  

a) Qual o nível de iliteracia e competências TIC 

b) Competências adquiridas e disponibilidade para as adquirir 

c) Que à-vontade a nível de utilizador 

2. As TIC na relação com os professores em processos de ensino e 

aprendizagem 

a) O que pensam os professores da importância das TIC 

b) Qual o papel dos professores no contexto TIC 
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c) As TIC na substituição do papel dos professores na transmissão de 

conhecimento 

3. Qual a relação dos professores da English Alive com a plataforma 

a) Que conceito têm de ‘plataforma’ 

b) Qual o peso e importância do ‘tempo’- como determinante no uso da 

plataforma pelos professores 

c) Que interferência exerce a plataforma nas rotinas dos professores: a 

nível pessoal, familiar e social 

4. Qual a motivação dos professores na utilização da plataforma 

5. Que pensam os professores da força, favorecimento da plataforma junto 

dos alunos 

6. Relação dos professores perante os conteúdos da plataforma 

a) Que participação na sua criação e conhecimento prévio têm antes de 

os apresentarem 

b) Como é feita a apresentação desses conteúdos na sala de aula 

c) Como fazem os professores a verificação e acompanhamento dos 

alunos online 

7. Relação professores/alunos via plataforma 

a) Interactividade: que tipo e como se processa 

b) Que feedback fornecem aos alunos 

8. Esforço-benefício na relação professores/plataforma 

9. Plataforma em relação aos alunos:  

a) Que pensam os professores da motivação e uso da plataforma pelos 

alunos 

b) Que causas determinam o maior ou menor uso por parte dos alunos 

10. Como analisam os professores a possibilidade de um tutor 

a) Papel do tutor, do ponto de vista dos professores 

b) Possível interferência com o papel do professor 

11. Obrigatoriedade ou não no uso da plataforma pelos alunos. 

Estas categorias e subcategorias, fundamentais na organização e 

categorização final dos dados da entrevista colectiva, vão ser integradas na grelha 

conjunta para análise comparada do conteúdo das entrevistas (tabela 10, pág. 160). 
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3.1.2. Entrevistas individuais 

Na nossa pesquisa, usando a flexibilidade que nos concede o método 

qualitativo, que não se restringe a técnicas redutoras, podendo ser utilizadas 

diferentes tipos de entrevistas em diferentes fases do mesmo estudo (Bogdan e 

Biklen, 1994), para além da entrevista de grupo resolvemos optar pelos dois tipos 

de entrevistas individuais atrás referidos: 

1. Uma entrevista semi-dirigida, que também poderíamos designar por 

‘entrevista de elite’ traduzindo à letra a designação inglesa ‘elite 

interview’ (Kvale e Brinkmann, 2009) feita a um professor a quem 

chamaremos ‘esperto’ pela sua condição privilegiada na estrutura da 

English Alive e que podemos considerar como informador-chave porque:  

i) faz parte da Direcção Pedagógica, sendo de sua responsabilidade 

toda a planificação global dos cursos, que inclui a previsão de 

conteúdos online em actividades extra aulas; 

ii) colabora no desenvolvimento da maioria dos conteúdos digitais e 

disponibiliza-os na plataforma; 

iii) dá indicações aos outros professores para apresentarem os novos 

conteúdos aos alunos e motivarem-nos para usufruírem da 

plataforma;  

iv) também ensina, o que lhe permite vivenciar experiências similares 

aos outros professores, mas eventualmente segundo perspectivas 

diferentes. 

 Duas entrevistas centradas a dois professores apelidados de ‘normais’ por 

não estarem directamente ligadas à implementação da plataforma, tendo apenas 

uma actividade inerente às atribuições consideradas habituais para um professor. 

Mas como a plataforma, criada para no futuro servir de apoio à metodologia b-

learning, será ancorada na sala de aula, esses professores terão inevitavelmente 

um papel mediador entre a plataforma e os alunos. Estão menos à vontade em todo 

este contexto do que o professor ‘esperto’, pois para além de nunca terem usado 

uma plataforma online tomam conhecimento dos conteúdos depois de estarem 

disponíveis aos alunos, já que estão integrados na planificação pedagógica mais 

abrangente. 
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Com base na grelha da entrevista colectiva atrás referida, foram delimitadas 

áreas temáticas capazes de suscitar um conjunto de perguntas problemáticas que 

pudessem servir de suporte às entrevistas individuais. Surgiu assim um guião-

tronco que suportou a grelha base de perguntas a fazer nas entrevistas individuais, 

adaptável depois de acordo com cada professor entrevistado: 

Tabela 9: Guião para as entrevistas individuais 

Guião inicial para as entrevistas individuais 

1. Qual a relação dos professores com as TIC e qual a sua 
disponibilidade em se envolverem com o uso de uma plataforma online 
em método de  
b-learning? 

2. Que literacia os professores têm, que necessidades sentem em relação 
às TIC e qual a sua abertura para ‘aprenderem a aprender’?  

3. Que literacia os professores têm, que necessidades sentem em relação 
às TIC e qual a sua abertura para ‘aprenderem a aprender’? 

4. O que pensam os professores sobre a fortaleza da plataforma e dos 
conteúdos nos processos de aprendizagem na interactiva com os 
alunos?  

5.  

a) Como os professores motivam os alunos em relação aos   novos 
conteúdos e ao uso da plataforma online? 

b) E como acompanham e comunicam com os alunos nesse processo 
interactivo de partilha e construção de conhecimento? 

6. Que pensam os professores sobre o envolvimento dos seus alunos 
com a plataforma e que obstáculos condicionam essa participação? 

7. Sobre o uso da plataforma no futuro próximo:  
a) a plataforma devia ser de uso obrigatório? 
b) poderá ser considerada a introdução de um tutor? 
c) a plataforma deverá ser aberta aos pais? 

 

 Este foi o guião inicial para as entrevistas individuais, numa fase do trabalho 

ainda exploratório. Foi a partir desta grelha condensada que formulámos os 

conjuntos de perguntas para as entrevistas individuais (Anexo V). O conjunto das 

perguntas do professor esperto difere do conjunto usado com os outros dois 

professores: foi alargado o espectro das áreas temáticas e a malha de algumas 

perguntas é mais fina. Tem algumas perguntas suplementares focando temas mais 

específicos ou para aprofundar determinados assuntos considerados relevantes. 
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3.1.2.1. Categorização dos dados das entrevistas individuais 

Como os professores entrevistados individualmente se integram em 

contextos comuns (a mesma profissão, partilha dos mesmos alunos, o mesmo 

espaço pedagógico, as mesmas preocupações e interesses, etc.) é normal que 

algumas categorias sejam coincidentes, apesar de termos dividido os professores 

em ‘espertos’ e ‘normais’ em função do grau de envolvência e responsabilidade que 

têm na criação dos conteúdos e na implementação da plataforma online junto dos 

alunos da English Alive. Mas há categorias específicas, não coincidentes, que nos 

permitiram diferenciações e abordagens distintas. Assim procedemos do seguinte 

modo: 

1. Definimos uma grelha especial para o professor ‘esperto’ E5e (Anexo III-A), 

organizada em quatro colunas: à esquerda figuram as categorias e 

subcategorias, a seguir as unidades de registo, na terceira coluna fizemos 

uma condensação do significado e a coluna da direita ficou reservada para 

notas do investigador.  

2. Criámos duas grelhas, uma para cada professor ‘normal’ (E4n e E6n), onde 

organizámos as unidades de registo em função de categorias e 

subcategorias, tal como fizemos com o professor ‘esperto’ (Anexo III-B).  

3. Fizemos o confronto entre as três entrevistas individuais numa grelha 

especial onde registámos as categorias, as unidades de registo e as notas 

do investigador (Anexo III-C). O professor ‘esperto’ (E5e) foi nesta situação 

apenas considerado na sua dimensão de professor, não se referindo aqui as 

suas funções na Direcção Pedagógica ou como co-responsável pela 

implementação da plataforma. 

Com a ajuda das grelhas que acabámos de referir chegámos a um conjunto 

estruturado de categorias e subcategorias que suportam os dados das entrevistas 

individuais. Como referimos, algumas categorias são específicas do professor 

‘esperto’ e há subcategorias que não são partilhadas por ambos os professores 

‘normais’. Mas optámos por não fazer duas listagens separadas, até porque todos 

os professores foram entrevistados sobretudo na sua condição de professores.  

Assinalámos com asterisco (*) as categorias que se relacionam apenas com o 

professor ‘esperto’ (E5e). 
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Listagem das categorias e subcategorias das entrevistas individuais: 

1. Identificação, habilitações e funções na English Alive. 

2. Relação dos professores com as TIC 

a) Literacia, aptidões básicas em TIC (e Plataforma) 

b) Necessidade e predisposição para adquirir competências: a nível global 

TIC e a nível da plataforma. 

c) ‘Tempo’ como condicionante 

d) *B-learning: noção, ponto de vista e relação entre ensino presencial e 

aprendizagem b-learning 

3. Relação dos professores com a plataforma 

a) Quando fazem o acesso e onde 

b) Em que medida a plataforma interfere na vida pessoal, social e familiar. 

c) Como conciliar as exigências familiares e as da plataforma 

d) Motivação dos professores em relação à plataforma 

e) Fortaleza e benefício da plataforma: relação esforço/benefício (para 

benefício dos alunos e dos *professores) 

f) Envolvimento (+ ou -) dos alunos na plataforma (condicionantes: idade, 

exames, escola, etc) 

g) *Razões para uma menor motivação por parte dos professores 

4. O peso e a relevância que têm os conteúdos 

a) Quando afectos às aulas, que importância têm para os alunos 

b) Quais os skills que mais beneficiam os alunos da English Alive na 

plataforma 

c) Relação de importância entre conteúdos digitalizados e analógicos 

(antigos) 

d) Qual a relação dos professores com os conteúdos em termos de criação 

e de verificação e reconhecimento prévio à sua apresentação 

5. Como os professores motivam e acompanham os alunos em relação à 

plataforma 

a) Como determinam e cumprem prazos  

b) Acompanhamento pessoal, directo (online) 

c) Interactividade (com uso de ferramentas disponíveis) 

d) Tempo com a plataforma e critérios de dispêndio 

e) Feedback (quando os alunos vão e quando não vão) 
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6. Professores/plataforma: o que sentem, pensam os professores  

a) Da reacção dos alunos (positiva/negativa) e como reagem a isso 

b) Do que pensam os alunos acerca da plataforma 

c) Dos possíveis efeitos na alteração do relacionamento pessoal com os 

alunos (desumanização dessa relação) 

d) De como se manifestam os alunos em relação à plataforma 

7. Opiniões dos professores acerca das hipóteses para o futuro em relação a 

a) Obrigatoriedade da plataforma 

b) Abertura da plataforma aos pais 

. 

Estas categorias e subcategorias foram fundamentais na organização global 

dos dados fornecidos pelos professores entrevistados individualmente. 

3.1.3. Entrevistas individuais e entrevista colectiva (confronto) 

Ao longo de todo o processo atrás descrito, fomos procurando 

denominadores comuns nas categorias e subcategorias de todas as entrevistas 

(colectiva e individuais), que resumimos em dimensões mais abrangentes e 

representámos no esquema da figura 6. 

Figura 6: Representação esquemática da relaçãoprofessores-alunos-TIC/Plataforma
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  Tendo este esquema como referência e apoiados nas grelhas que atrás 

referimos, chegámos a um conjunto estruturado de categorias e subcategorias que 

suportam tanto os dados das entrevistas individuais como da colectiva (Anexo IV). 

Como referimos, algumas categorias são específicas do professor ‘esperto’ e há 

subcategorias que não são partilhadas por ambos os professores ‘normais’  

Salvaguardando sempre aspectos relacionados com as especificidades de 

cada entrevistado e o efeito da distanciação temporal e das diferenciações 

causadas pelos diversos contextos, optámos por fazer uma análise de conteúdo 

simultânea das entrevistas, colectiva e individuais. Com base na interligação 

dinâmica entre as várias categorias e subcategorias, e apoiando-nos na grelha do 

Anexo V que confronta as categorias das entrevistas individuais e colectiva, 

chegámos à tabela final de categorias de análise, para explorarmos o conteúdo 

dos dados fornecidos pela entrevista colectiva e entrevistas individuais (tabela 10). 

 

 

Tabela 10: Grelha conjunta das categorias e subcategorias para análise de conteúdo 

das entrevistas (colectiva e individuais) 

Categorias para análise de conteúdo das entrevista 

(colectiva e individuais) 

Colectiva/ 

Individual 
Categorias e subcategorias Notas 

Colectiva/ 

Individual 

1.Professores/TIC:   

qual a relação dos professores com as TIC 

 

Colectiva/ 

Individual 

1.1 Preparação/competências básicas que 

têm os professores em TIC  

- TIC-telemóvel(col.) 

- Conforto/desconforto  

  perante as TIC; e-literacia.  

Colectiva 
1.2 O que pensam os professores sobre a 

integração das TIC nas escolas. 

Relaçãohumanizada versus 

máquina 

Colectiva/ 

Individual 

2. Professores/plataforma: 

o que pensam os professores da 

introdução da plataforma no seu contexto 

de trabalho  

Aceitação da plataforma 

por obrigação ou por 

mérito; 

predisposição para o uso 
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Colectiva 
2.1 Conceito de ‘plataforma online’ para os 

professores 

 

Colectiva/ 

Individual 

2.2 Que interferências uma plataforma 

pode causar no papel tradicional dos 

professores e na sua rotina pessoal. 

O ‘tempo’ como 

condicionante; exigências 

da plataforma. 

Colectiva/ 

Individual 

2.3 Que força os professores reconhecem 

no uso de uma plataforma online 

A plataforma como 

mediadora, b-learning 

Colectiva/ 

Individual 

3.Professores/alunos/plataforma: 

relação dos professores com os alunos, 

mediada pela plataforma 

 

Colectiva/ 

Individual 

3.1 Peso dos conteúdos: criação, 

verificação prévia, apresentação nas 

aulas, acompanhamento e feedback. 

Técnicas motivadoras na 

apresentação dos 

conteúdos 

Colectiva/ 

Individual 

3.2 Motivação: como os professores 

motivam os alunos para a utilização da 

plataforma 

Motivação: directa, em 

grupos,dos 

conteúdos,extrínseca, dos 

alunos 

Colectiva/ 

Individual 

3.3 Interactividade: bidireccional e 

multidireccional. Feedback 

Comunicação directa e 

pessoal (mails) e uso de 

ferramentas (fóruns, wikis) 

Colectiva/ 

Individual 

3.4 O que pensam os professores da 

participação dos alunos e obstáculos que 

condicionam essa participação  

Em função da idade, em 

relação à escola, 

expectativas e realizações 

Colectiva/ 

Individual 

4. Funcionamento futuro da plataforma:  

ponto de vista dos professores 

 

Colectiva/ 

Individual 

4.1 Obrigatoriedade (ou não) do uso da 

plataforma pelos alunos 

 

Individual 
4.2 Abertura aos pais: que acham os 

professores da abertura da plataforma aos 

pais 

 

Colectiva 
4.3: Tutor: como encaram os professores a 

hipótese de um tutor online 

Conceito de ‘tutor, 

confronto com papel do 

professor 
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É esta tabela que consubstancia todo o trabalho de formação e organização 

das categorias e subcategorias das entrevistas colectiva e individuais.É ela que 

servirá de base à apresentação e análise dos dados recolhidos através dessas 

entrevistas. 

3.2. Diários e observações de aulas videogravadas 

Nos diários e aulas observadas os nomes dos professores são substituídos 

por um ‘P’ numerado (ex.: P3). Acrescentámos um ‘n’ para os professores ‘normais’ 

(apenas com funções pedagógicas) e um ‘e’ para os professores que considerámos 

‘espertos’, co-responsáveis pela implementação e manutenção da plataforma (P2n 

e P3e). Nas aulas de motivação (filmadas) e nos diários, participaram 4 professores, 

dois que designámos por ‘normais’ pois participaram na condição de professores 

(P1n, P2n) e dois de ‘espertos’ por estarem ligados à implementação da plataforma 

(P3e e P4e). Enquanto nos depoimentos escritos dos diários se confundem por 

vezes o papel do professor e as suas considerações meramente pessoais, nas 

observações das aulas videogravadas é possível analisar os aspectos 

comunicativos verbais e não-verbais, no esforço feito pelo professor ao tentar 

motivar os seus alunos para a utilização da plataforma online. Diários e 

observações de aulas videogravadas serão assim dois processos complementares 

de recolha de dados referentes aos processos de motivação e da relação 

interactiva entre os quatro professores e os seus alunos, mediadas pela plataforma 

online. 

 Na preparação prévia dos dados a recolher através das aulas observadas e 

dos diários, foi tida em consideração a distribuição de níveis e idades, por isso foi 

feita uma relação entre professores e turmas. Deste modo foi possível estender a 

nossa análise a um largo espectro de níveis, desde alunos do primeiro ano (Nível 1, 

com cerca de 10 anos de idade) até alunos em ano de preparação para o diploma 

de Cambridge F.C.E. (15-16 anos). 

3.2.1. Diários 

Os diários podem facultar informações valiosas desde que “os indivíduos 

saibam exactamente aquilo que lhes é pedido e o porquê” (Bell,1993, p.151). Foi o 

que fizemos: sugerimos a quatro professores (dois ‘normais’ e dois ‘espertos’) que 

fizessem um registo pessoal acerca do seu relacionamento com uma turma, 
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enquanto durasse a apresentação motivacional e o acompanhamento de uma 

determinada tarefa na plataforma, por eles sugerida. A nossa intenção era 

descortinar alguns aspectos comuns e outros diferenciados nos diários, sobretudo 

no que se refere a processos práticos motivadores levados a cabo pelos 

professores na sala de aula e online, quando da apresentação e acompanhamento 

de novos conteúdos ou actividades interactivas na plataforma. E conseguir uma 

panorâmica do ‘antes, durante e depois’: expectativas e metas a atingir, 

apresentação prática e acompanhamento, reacções posteriores ao resultado desse 

esforço. Para alcançar o objectivo que pretendíamos seguimos a seguinte 

metodologia processual: 

1. Falámos com cada professor, expondo-lhe claramente o que se 

pretendia. O professor podia escrever o que quisesse (expectativas, 

receios, metodologias, desabafos, etc, sobre si mesmo ou os seus 

alunos), sem limite de espaço, em português ou em inglês. No entanto, a 

temática subjacente deveria estar relacionada com a implementação da 

plataforma na English Alive, processos motivadores junto dos alunos e 

sua utilização a nível de conteúdos ou de ferramentas de comunicação 

interactiva. 

2. O professor não tinha limite quantitativo de registos escritos. Mas foi-lhe 

pedido que devia respeitar o enquadramento temporal relacionado com 

o período em que estivesse a decorrer o processo de motivação junto 

dos alunos, nomeadamente a aula a ser filmada para nossa observação 

posterior. Foram negociadas datas de início e de entrega do diário. 

3. Pedimos que, se possível, o professor também registasse a sua opinião 

sobre a reacção dos alunos não só em relação à motivação levada a 

efeito mas também à plataforma em si. 

4. Pedimos expressamente que fosse um trabalho pessoal, que ninguém 

mencionasse sequer que estava a redigir um diário, para que o resultado 

final não tivesse qualquer tipo de influência externa.  

No fundo adoptámos uma metodologia que no essencial não difere muito do 

que fizemos com as entrevistas. Pois a recolha de dados através da análise estudo 

de documentos escritos acaba por seguir a mesma linha processual que caracteriza 

a entrevista ou a observação (Stake, 1995). 
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3.2.1.1. Categorização dos dados dos diários 

Stake (1995) afirma que recolher e tratar os dados através do estudo de 

documentos “segue a mesma linha de pensamento que observar ou entrevistar” 

(p.84). E foi essa a linha que seguimos para a organização e codificação do 

material referente aos diários: adoptámos uma metodologia que no essencial não 

difere muito do que fizemos com as entrevistas e a observação de aulas. Pela sua 

similitude formal, seguimos um contexto de análise que se adapta ao que 

normalmente se denomina em trabalhos de investigação por ‘documentos’ (notícias 

de jornal, relatórios, correspondência, etc), ou mais especificamente por 

‘documentos pessoais’, definição que, segundo Plummer (1983) “é usada de forma 

lata para se referir a qualquer narrativa feita na primeira pessoa que descreva as 

acções, experiências e crenças do indivíduo” (citado por Bogdan e Biklen, 1994, 

p.177). 

O que fizemos nos diários (e repetimos nas observações)foi seguir desta 

vez um caminho processual ao contrário, adequando o método ao assunto (Flick, 

2002; Yin, 2009), partindo das categorias para a codificação e análise do material 

recolhido. Seguimos sempre uma cadeia de evidência lógica (chain evidence, 

segundo Yin, 2009) visando confluir num pequeno corpus limitado uma dimensão 

temática específica.  

Devemos assumir que, a par com uma certa liberdade de orientação e 

expressão concedida a cada participante, tentámos também canalizar algum fluxo 

da escrita dos diários para aspectos que nos interessavam. Pretendíamos ir 

vestindo algumas categorias e subcategorias que se estavam a formar após a 

análise prévia do material fornecido pelas entrevistas. Esse percurso pode ser 

resumido em quatro etapas: 

1. Como três dos diários foram escritos em inglês, efectuámos primeiro uma 

tradução em português para simplificar o tratamento futuro, mantendo embora em 

paralelo a versão original (Anexo VI). 

2.Seguidamente fizemos uma abordagem genérica dos quatro textos, 

tentando demarcar blocos com unidade semântica que pudessem ‘encaixar’ nas 

categorias e subcategorias que tínhamos preparado (Anexo VII). Foi tal como se 

tivéssemos escolhido previamente padrões (patterns) que pudessem aglutinar à 
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sua volta procedimentos-tipo, ideias, opiniões. Um procedimento parecido com a 

técnica analítica a que Yin (2009) chama de ‘pattern matching’. 

3. Depois de termos ‘arrumado’ os textos segundo categorias genéricas, 

colocámos os quatro diários em confronto em função das categorias mais 

prementes (Anexo VIII). Iniciámos de seguida o processo de esmiuçar os blocos de 

texto em unidades de registo menores, tentando encontrar entre elas key linkages 

(Erickson, 1986) aumentando em simultâneo o espectro das subcategorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Uma categoria foi-se impondo e ganhando tal importância que acabou por 

ganhar um peso enorme no nosso estudo: motivação. E ao seu redor fomos 

aglutinando outras questões a que gostaríamos que os professores nos 

facultassem respostas, esperando que o carácter pessoal da escrita dos diários as 

tornasse credíveis. Questões do género: Qual o grau de empenhamento efectivo 

dos professores? Que técnicas motivadoras os professores se propõem usar para 

motivar os alunos ao uso da plataforma? Quais as suas expectativas? Quais as 

suas reacções aos resultados obtidos (negativos e/ou positivos)? 

4. Finalmente, e após uma revisão a todo o processo, chegámos a um 

conjunto de 3 categorias-mãe à volta das quais entemos ser possível agrupar a 

maioria dos dados:  

i) expectativas e intenções dos professores em processos motivadores 

relacionados com a plataforma; 

ii) motivação e acompanhamento, na relação professores-alunos-

plataforma (em presença e online); 

iii) reacção dos alunos e dos professores aos resultados da sua motivação 

junto dos alunos (positiva ou negativa).  

Dadas as características específicas de um texto de diário, algumas sub-

categorias ou temas foram ganhando título conceptual à medida que íamos 

analisando os registos escritos e foram sendo integrados na categorização ‘por 

acervo’ (Bardin, 1977). Tivemos ainda a necessidade de registar algumas 

subcategorias menores, porque as considerámos relevantes para o processo de 

análise de conteúdo. 

Esta primeira fase de categorização separada dos diários foi resumida na 

tabela 11 a partir dos Anexos VII e VIII: 
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Tabela 11: Grelha com as categorias e subcategorias referentes apenas aos diários 

Categorias e subcategorias referentes aos diários 

Categorias principais Subcategorias 

1. Expectativas/ Intenções 1.1.Resoluções dos professores 
 

1.2.Mudança de técnica: 
       conteúdos, temática, metodologia, etc. 

2. Motivação (plataforma) 
(como os professores 
tentam motivar os alunos 
para irem à plataforma 
usarem os conteúdos, 
consultarem informação, 
interagirem, participarem…) 

Motivação em presença, na sala de aula: 
2.1.Motivação a partir dos conteúdos   
relacionados com as  aulas: 
       a) em relação à ‘matéria   
       b) como auxiliares na avaliação 

 
2.2Motivação como desafio, descoberta 

 
2.3 Pedido directo (‘ego’), emotividade 
        (compromisso) 

 
2.4 Aliciamento/prémio 

 
 

2.5Actividades lúdicas 
 

2.6 Expressões genéricas, lugares comuns, 
      geralmente aceites, mas com  
      significado gasto: é bom para vocês,  
     aprendem mais se fizerem, etc. 

 
2.7 Explicar/ motivar  em pequenos grupos/   
fora da aula 

 
2.8. Medo, competitividade, omnisciência do  
professor(ameaças, registos de quem não   
        vai, publicação de listagens) 

 
2.9 Cuidados especiais na apresentação,   
inovação, prazos 
 
Motivação e acompanhamento online 
(plataforma): 
 
2.10 Comunicação bidireccional, online e   
directa  (emails) 

 
2.11 Comunicação multidireccional com  
        ferramentas interactivas (fóruns,chats,  
         wikis). 

 
2.12. Publicação na plataforma de assuntos  
de interesse pessoal ou que agucem a   
         curiosidade (notas de exames, vídeos  
        ou fotos, etc.). 
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3. Reacção dos alunos e 
professores à motivação/ 
à plataforma 

 

3.1 Reacção dos alunos(ponto de vista  
      dos  professores) 

 
      3.1.1 Adesão, receptividade,  
entusiasmo, interesse 

 
      3.1.2 Desinteresse, contrariedade, não   
participação  Motivos invocados: 

a) falta de tempo  

b) escola, estudar  

c) esquecimento 

d) fraqueza dos conteúdos  

e) acessibilidade internet 
 

3.1.3 Vergonha, receio 
(da omnisciência do professor) 

 

3.2.2. Observação de aulas com videogravação 

 Não queríamos neste estudo ficar apenas pelas opiniões dos professores, 

recolhidas através dos seus depoimentos pessoais (orais e escritos), fora do palco 

onde os processos motivadores se iriam desenvolver. Queríamos observar as 

práticas usadas por cada professor no contexto da sala de aula, a sua inter-relação 

com os alunos, para podermos confrontar o que é dito com o que realmente 

acontece. Ou seja: que nível de motivação efectiva cada professor conseguiu junto 

dos alunos, e também como reagiram os alunos a essa motivação. 

Poderíamos ter feito essas observações de forma presencial, estando 

fisicamente presentes na sala de aula, mas sabíamos que, com a nossa presença, 

podíamos inibir professores e alunos, retirando a naturalidade que pretendíamos. E 

seria impossível registar em simultâneo as atitudes dos professores e as suas 

manifestações não-verbais e prosódicas (de que muitas vezes não têm 

consciência) em simultâneo com as reacções dos alunos. Por isso optámos pela 

videogravação para posterior visionamento, reconhecendo embora alguns 

condicionantes desse método, sobretudo no que diz respeito a alterações de 

comportamento devido ao facto de estarem a ser filmados. Por exemplo, o 

professor P1n refere no diário que “os alunos estavam intimidados com a presença 

da máquina” (Anexo VII-c). Mas acreditamos que os aspectos positivos suplantam 

em muito os negativos. Aliás, verificámos em todas as filmagens uma tendência por 

parte de alunos e professores para ignorarem a presença das câmaras desde muito 

cedo.  
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Para termos a certeza de conseguirmos recolher material que nos pudesse 

fornecer dados credíveis, seguimos a seguinte metodologia processual: 

1. Foi pedido a cada um dos quatro professores envolvidos neste estudo 

(P1n,P2n, P3e, P4e) que despendesse parte de uma aula (não mais de 10 

minutos) para motivar os alunos de uma determinada turma (sugerida 

por nós, para podermos abarcar níveis distintos) a acederem à 

plataforma. P1ne P2nsão professores ’normais’, sem qualquer cargo 

específico ou responsabilidade extra para além de ensinar; P3e e P4esão 

considerados ‘espertos’ pois acumulam cargos de responsabilidade na 

orientação pedagógica e na criação e publicação de conteúdos para a 

plataforma. 

2. Não foi determinado nenhum tema, não houve qualquer parâmetro que 

tivesse de ser seguido. Apenas se pediu que fosse focada a plataforma 

junto dos alunos, na sala de aula: estava disponibilizada, tinha 

conteúdos relacionados com a matéria que estavam a aprender e 

esperava-se a participação da maioria dos alunos. O resto estaria ao 

critério do professor, durante a parte de aula pré-estabelecida para ser 

gravada. 

3. Essa parte da aula foi filmada com duas câmaras (figura 7): a) uma 

câmara fixa que focasse sobretudo os alunos, para podermos registar as 

suas manifestações de interesse ou desinteresse à medida que o 

professor ia apresentando a plataforma e os conteúdos, tentando 

motivar os alunos para a sua utilização; b) uma câmara móvel que 

focasse o professor para de um modo geral analisarmos a sua postura 

perante os alunos e o tipo de linguagem não-verbal com que ia 

corroborando a mensagem transmitida. Com essa câmara móvel 

pudemos também apanhar planos mais de pormenor de determinadas 

atitudes de alguns alunos. 
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 Figura 7: Esquema da disposição do equipamento técnico na sala de aula 

 
 

 

4. Colocámos sobre uma mesa um gravador digital de longo alcance, 

porque era importante captar convenientemente a linguagem verbal, e a 

distância das câmaras poderia dificultar a sua compreensão posterior 

(até porque alguma dessa linguagem era em inglês). 

5. Depois de visionado todo o material recolhido (oito videogravações), 

seleccionámos as videogravações que melhor se enquadrassem na 

planificação do nosso estudo (quatro), pois cada professor tinha feito 

duas e nós pretendíamos apenas uma de cada professor. Essa selecção 

teve em conta as características da turma, sobretudo a idade e o nível, 

para que o leque do objecto de estudo fosse o mais alargado possível. 

6. Fizemos de seguida uma transcrição de toda a linguagem verbal 

(professores e alunos), desconsiderando as partes que objectivamente 

considerámos fora do contexto definido. Mantivemos a língua inglesa no 

original, pois faz parte integrante do processo de ensino, ficando fora do 

contexto se fosse traduzida. Fomos também fazendo a descrição 

etnográfica de forma pormenorizada, referindo as manifestações de 

linguagem não-verbal no processo de comunicação (professores e 

alunos) que fossem passíveis de enriquecer a nossa análise posterior, 

bem como as manifestações de cariz prosódico (Anexos IX e X). 

7. Os professores e alunos foram devidamente resguardados em termos de 

identidade: para tal foi disfarçada a cara com blur e foram catalogados 

em função do lugar que ocuparam na sala (Anexo IX). Na análise 
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posterior dos dados, foi muito útil ter em consideração a disposição dos 

alunos na sala e o lugar que cada aluno ocupava, não só em relação ao 

professor mas também em relação aos outros colegas (exemplo na 

figura 8). 

Figura 8: Exemplo de uma turma com codificação dos alunos 

 
Foto retirada do anexo IX 

 

Com a transcrição do material recolhido através das videogravações 

conseguimos a “consubstanciação da realidade em texto” (Flick, 2005, p.177), a 

matéria-prima do trabalho de investigação qualitativa. Como diz Erickson (1986), as 

transcrições não são consideradas dados, são ainda recursos (resources) para a 

criação de dados para análise. Os diversos textos foram analisados de forma 

cuidada, isolando e confrontando as diversas unidades de conteúdo semântico, 

tendo em vista a interpretação e categorização de todos os dados. 

3.2.2.1. Categorizaçãodos dados da observação de aulas 

Tendo em conta os objectivos do nosso trabalho, torna-se importante 

referirmos alguns aspectos específicos acerca do assunto a observar, dos 

processos de produção de dados e das características desses mesmos dados 

recolhidos através da observação das videogravações. São essas especificidades 

que vão determinar a metodologia seguida nos processos de categorização dos 

dados recolhidos através da observação das aula videogravadas. Assim: 

1. Apesar de ao longo deste trabalho nos referirmos à observação de ‘aulas 

videogravadas’, é importante ter em consideração que no nosso estudo não se trata 

de aulas no sentido habitual do termo, em que se pressupõem mecanismos 

interativos entre professores e alunos visando os aspetos cognitivos da 
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aprendizagem. Não são aulas onde os mecanismos e estratégias discursivas 

estejam apenas orientadas para a construção do conhecimento. E a maioria dos 

estudos que focam os processos comportamentais dos professores na sala de aula 

visam a inter-relação de professores-alunos tendo em vista a transmissão de 

conteúdos e a aquisição de conhecimento.  

As aulas que serviram de suporte à nossa análise são aulas com finalidades 

específicas, mais ligadas à motivação do que ao ensino-aprendizagem, limitadas a 

nível temporal e não raro incrustadas em aulas ‘normais’. São essencialmente 

‘pedaços’ de aulas que visam motivar os alunos à utilização de uma plataforma 

online, como ponte ou extensão da sala de aula de acordo com o método apelidado 

de b-learning que abordámos anteriormente. Correspondem a ‘segmentos de 

actividade’ onde se situa o foco de indagação (Stodolsky, em Coll, p.252). 

2. Toda a comunicação por nós observada nas aulas entre professores e 

alunos é presencial, cara a cara (‘face to face’), ainda que muitas vezes sejam 

referenciados processos de comunicação à distância via plataforma online. Com 

base em duas teorias gerais de análise (Teoria da Análise Conversacional 

Etnometodológica e da Teoria da Contextualização e da Análise do Discurso) 

Rodrigues (2005) define a interação presencial como:  

“Uma actividade de construção recíproca e simultânea por parte do falante e 

do ouvinte, em que se distinguem quatro níveis principais: onível de 

desenvolvimento temático, o nível das relações estruturais entre as diferentes 

unidades, o nível da expressão das emoções (modal) e o nível das relações 

entre o falante e o ouvinte, no que diz respeito à negociação dos papéis 

interaccionais” (Rodrigues, 2005, p.485). 

Servindo-nos dessa definição como suporte, podemos considerar que ao 

‘nível de desenvolvimento temático’ as aulas que observámos são aulas orientadas 

a um objectivo (goal-orientated lessons)onde o discurso usado é menos didático e 

mais motivador, embora muitas vezes se apoie em contextos de referência ligados 

ao ensino-aprendizagem (conteúdos, avaliação, interatividade, etc.).  

Neste nosso estudo poderá ter havido condicionalismos ao ‘nível das 

relações estruturais’, pois o objetivo pretendido pela direção da escola English Alive 

(onde decorre o nosso estudo) foi apresentado previamente aos professores: dar a 

conhecer a nova plataforma online aos alunos, incentivá-los à sua utilização e 
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acompanhá-los de forma progressiva, seguindo processos de motivação continuada 

e envolvente. A consciência dessa indicação prévia pode eventualmente 

condicionar as práticas dos professores.  

Através das aulas videogravadas nós pretendíamos observar comocada 

professor ia transmitir a mensagem, tendo em conta as características de cada 

emissor (como professor e como pessoa), que atitude o professor ia assumir no 

processo da transmissão da mensagem, que estratégias discursivas e recursos 

semióticos ia utilizar para produzir os efeitos motivadores nos alunos (‘nível da 

expressão das emoções’) e como ia reagir às manifestações positivas e negativas 

desses alunos perante o marco específico de referência (‘nível das relações entre o 

falante e o ouvinte’). 

Tendo em conta os aspectos específicos que acabámos de referir, podemos 

agora expôr qual o procedimento que seguimos para o processo de categorização 

dos dados recolhidos através da observação das aulas videogravadas. 

Após a recolha dos dados, fornecidos pela observação das comunicações 

verbais e não verbais videogravadas no ambiente natural onde foram produzidas 

(sala de aula), efectuámos o seu tratamento para uma catalogação e análise 

posteriores. Nesse manuseamento dos dados ainda em bruto, o nosso 

procedimento não esteve longe das imagens metafóricas evocadas por Denzin e 

Lincoln (2008, pp.5-7) para ilustrarem os procedimentos de uma investigação 

qualitativa: i) recortámos e rejuntámos todos esses dados em função de matizes 

lógicas, como num trabalho de bricolagem; ii) agrupámos os dados em unidades 

significativas para criar cenas sequenciadas, como numa montagem 

cinematográfica; iii) tentámos descobrir (criando ou até mesmo interferindo) 

relações de afinidade entre os dados, com o entusiasmo de um músico de 

jazzquando improvisa, sem perder a estrutura base da melodia.  

Todo esse procedimento, que vai da recolha de dados até à sua arrumação 

em categorias (altura em que nos podem facilitar a obtenção de respostas às 

questões que lhes queremos colocar) poderá ser resumido em três fases:  

1ª fase: 

Ao nível da comunicação verbal, e após observação das sessões 

videogravadas e verificação das gravações digitais, transcreveram-se literalmente 
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todos os enunciados dos quatro professores envolvidos no nosso estudo, em 

português ou em inglês: expressões completas, incompletas, interjeições ou mesmo 

sons onomatopaicos. Em relação aos alunos, registámos todas as intervenções 

comunicativas que achámos relevantes na inter-relação com o professor em 

processos de participação cooperante ou obstrutiva (nomeadamente ao nível do 

ruído). Estas transcrições foram primeiro registadas verbatim, de forma 

sequenciada e sem qualquer triagem ou critério seletivo prévio e depois dispostas 

ordenadamente em grelha (Anexo IX).   

Efectuámos a descrição etnográfica dos comportamentos não-verbais e 

prosódicos, registando as manifestações que considerámos relevantes durante a 

atuação dos professores tendo em conta o objeto do nosso trabalho: quer a nível 

comunicativo da transmissão da mensagem quer em processos motivadores 

ligados ao uso da plataforma online e seus conteúdos pedagógicos. No que 

respeita aos alunos, acrescentámos algumas manifestações que de forma evidente 

se integrem e interfiram ativamente, de forma positiva ou negativa, no contexto dos 

processos comunicativos e motivadores (Anexo X).  

A nível linguístico, fomos registando a utilização pertinente de algumas 

funcionalidades da linguagem e de algumas figuras de estilo ou repetições de 

palavras, desde que daí prevíssemos poder surgir algum suporte para inferências 

futuras. (Anexos X e XI). 

2ª fase: 

Fizemos de seguida uma análise cuidada de todo o material transcrito e, 

depois de depurado do que não considerámos relevante para a nossa investigação, 

organizámo-lo por professor e por turma videogravada em tabelas, de acordo com a 

seguinte organização: nas colunas principais transcrevemos à esquerda as 

unidades discursivas em português ou inglês e à direita fomos registando a 

linguagem não-verbal e os recursos prosódicos, bem como algumas observações 

que achámos convenientes. Quando o texto é em inglês, na coluna da direita 

optámos por uma explicação sumária do significado global da mensagem em vez 

de uma tradução à letra.  

Acrescentámos ainda, em colunas menores, uma numeração, para facilitar a 

referência futura bem como indicações sobre se se trata de linguagem verbal (V) ou 

não-verbal (NV) e se é atribuída ao professor (P) ou ao aluno (A). O conjunto 
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completo das quatro tabelas referentes aos professores que fizeram parte do nosso 

estudo e respetivas turmas pode ser consultado no Anexos IX. 

3ª fase: 

Por fim, organizámos os dadosreferentes à linguagem verbal, não-verbal e 

prosódica de forma mais específica. Trata-se de uma primeira organização,feita em 

função de pontos aglutinadores exteriores aos dados, analisando os dados em 

confronto, tentando abrir o caminho para facilitar a categorização posterior. 

Na linguagem verbal confrontámos cuidadosamente as quatro tabelas do 

Anexo IX e foram surgindo áreas de análise específica em muitos casos comuns 

aos quatro professores, ligadas a temáticas, técnicas de abordagem ou 

metodologias. Assim, criámos outra tabela que resume esse trabalho de síntese: à 

esquerda os referentes de análise e à direita os quatro professores em confronto, 

separando os professores ‘normais’ dos professores ‘espertos’ (Anexo XII). Não foi 

um trabalho consequente, mas registámo-lo porque nos foi de grande utilidade 

quando mais tarde iniciámos o processo de categorização. 

Em relação à linguagem não-verbal pretendíamos seguir uma metodologia 

processualidêntica à que seguimos na linguagem verbal. Por uma questão de 

facilidade de organização, fizemos a análise de confronto da comunicação não-

verbal dos quatro professores em função de categorias pré-existentes (Anexo XI).

 No nosso estudo, os comportamentos não-verbais dos quatro professores 

referidos nas descrições etnográficas, foram primeiramente analisados e 

codificados com base numa categorização global referida por Cuadrado (2008) que 

divide as condutas não-verbais dos professores em cinco grandes áreas (kinésica, 

facial, oculésica, proxémica e háptica). À volta dessas áreas Cuadrado, 

complementando o trabalho de Love e Roderick (1971) por ela referido, apresentou 

onze categorias com que pretende resumir os diversos comportamentos não-

verbais do professor na sala de aula (tabela 7, pág.137). 

Quatro dessas categorias relacionam-se com o comportamento dos alunos 

(aceita, elogia, desaprova, mostra interesse), duas focam a autoridade do professor 

perante os alunos (dá ordens, mostra autoridade), e as cinco restantes referem-se: 

às ideias dos alunos (que recolhe e exibe), à interação entre os alunos (que 

possibilita e fomenta), à atenção do aluno (concentra), à conduta (que demonstra e 

ilustra) e à posição corporal na aula. Segundo a autora, estas categorias não são 
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em função das áreas corporais diretamente implicadas no comportamento não-

verbal, mas sim em função da finalidade dos mesmos, de forma a melhorar a 

relação entre professores e alunos.  

Muitas dessas categorias estão relacionadas com processos de ensino e 

aprendizagem, mas, tendo em conta os objetivos do nosso estudo, centrámo-nos 

sobretudo nas que referem comportamentos comunicativos não-verbais orientados 

aos aspetos emocionais da aprendizagem. Ou seja, os que ilustram ou corroboram 

a linguagem verbal em processos comunicativos e motivadores, favorecendo a 

criação e manutenção de um clima emocionalmente positivo entre os interlocutores 

na sala de aula.  

Apoiando-nos nestes processos de codificação prévia fomos organizando as 

manifestações não-verbais e prosódicas numa grelha representativa (Anexo XI), da 

qual apresentamos um resumo na tabela 12, aproveitando para ilustrar as diversas  

condutas dos professores observados, com exemplos retirados da descrição 

etnográfica. 

Tabela 12: Manifestações não-verbais e prosódicas dos quatro professores 

Condutas 
não-

verbais 

Partes do 
corpo 

envolvidas, 
actos 

Especificação, explicação das 
condutas encontradas nas 

observações 

Exemplos de condutas dos 
professores observados, (P1n, 

P2n, P3e, P4e) 

1.
   

K
in

és
ic

a 

Mãos,  
palmas, 
dedos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Movimentação espontânea,  
indiscriminada e contínua de  
mãos, braços e dedos, sem 
orientação aparente 

P1n: - uso contínuo das mãos, 
abre os dedos muitas vezes 
P4e: - faz gestos largos com os 
braços 

- Movimentação cadenciada das 
mãos e dos dedos, sincronizada 
com a linguagem oral 

P4e: -mãos em gestos rotativos 
uma sobre a outra (palavra 
‘revise’) P1n: 
 -enumera actividades com 
auxílio dos dedos 

- Palmas das mãos abertas e 
viradas para os alunos 

P2n: -tem as palmas das mãos 
abertas para fora [x2 vezes] 

- Junção das mãos 
P2n: - mãos juntas que abana  
e afasta 

- Bater com dedos numa das 
mãos ou uma mão na palma da 
outra (ou bater palmas) 

P3e: - bate com a mão direita na 
palma da mão esquerda [x2] 

- Girar o dedo indicador ou as 
mãos, desenhando trajectórias 

P2n: - Faz meio círculo com as 
mãos no ar p/ ilustrar 
‘everything’. 

- Levanta e direciona o dedo, 
dedo em riste 

P4e: -- usa as mãos e os dedos 
(esticados) de forma contínua 
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Braços 

-Extensão dos braços e das 
mãos (abertas ou em riste) em  
diversas direcções, esticar em 
direcção aos alunos 

P3e: - estica os dedos das mãos 
bem abertas e viradas para os 
alunos. 

 
Cabeça 
 

- Abanar, acenar, inclinar, 
movimentar a cabeça 

P3e: - abana a cabeça de acordo 
com o texto 

- Levanta ou inclina a cabeça 
para a frente (para os alunos ou 
para um dos lados)        

P2n: - cabeça inclinada para eles 
(alunos) 

 
Gestos 
 

- Colocar as mãos sobre o peito, 
sobre o coração (auto-contato) 

P1n: - leva as duas mãos ao 
peito [x3] (I know!) 

-Colocar as mãos na barriga, na 
cintura, outras partes do corpo, 
cruzar os braços 

P4e: - cruza ambas as mãos à 
frente da barriga 

Corpo 

- Posição do corpo /Manter corpo 
erecto, na mesma posição 
durante bastante tempo 

P3e: - corpo hirto 
P1n: - mantém corpo na mesma 
posição, de pé 

-Reclinar o corpo para trás, 
recostar-se, apoiar-se 

P1n: - reclina o corpo para trás 
P4e: - encosta-se para trás 

- Banar o corpo, movimentar o 
tórax para a frente 

P3e: - movimentações do corpo 
para a frente. 

- Encolher os ombros P4e: -encolhe os ombros [x2] 

Gestos 
emblemáticos    

-Diversos gestos emblemáticos 
P4e: - aponta com o dedo para o 
olho. 

2.
   

F
ac

ia
l 

Sorriso - Sorrir para os alunos P1n: - sorri para os alunos 

Rosto, 
sobrancelhas, 
sobrolho  

- Arquear as sobrancelhas P3e: - arqueia as sobrancelhas 

- Franzir o sobrolho ou o rosto, 
alargar o rosto, fazer trejeitos 

P2n: - faz trejeitos no rosto, com 
ar descontente [x2] 
P1n: -- franze o rosto 

3.
  O

cu
lé

si
ca

 Olhos, olhar 
fixamente,  

-Olhar fixamente (um aluno ou a 
turma)/abrindo os olhos/com 
inclinação do corpo/ encarar 
individualmente ou em geral 
 

P2n: -mira um aluno ao fundo 
(A8), fixamente 
P4e: -  encara os alunos, 
movendo ligeiramente a cabeça 
para a frente 

Olhos, olhar 
em volta,  

- Olhar à volta, sem foco fixo, 
reforçando ou não com outros 
gestos 

P3e: -de olhos bem abertos, fixa 
os alunos à volta. 

4.
  P

ro
xé

m
ic

a
 

Proximidade 
física e de 
relação com o 
espaço 

-Inclinação em direcção aos 
alunos, aumentando a 
proximidade 

P4e: -de olhos bem abertos, fixa 
os alunos à volta 

- aproximação das mesas e dos 
alunos  

P3e: - anda no meio dos alunos 
[mesas em U] até ao fundo, 
aproximando-se bastante dos 
alunos. 

- imobilização no mesmo espaço, 
não muda de sítio 

P1n: -não muda de sítio, sempre 
encostada a uma mesa no lado 
esquerdo da sala 
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5.
 H

áp
ti

ca
 

Contacto 
físico 

-manifestações de contatos 
físicos com os alunos 

P4e: - aperta-lhe a mão (a A1) 

Resumo feito a partir da tabela do Anexo XI, mais aprofundada. 

 Os recursos prosódicos (prolongamentos silábicos, entoações intencionais, 

elevação da voz, etc.) foram no geral apenas referidos, sem apoio em qualquer 

apresentação ou categorização prévia, atribuindo-lhes significações de acordo com 

a interpretação do investigador baseada em evidências ou apoiada em estudos com 

análises similares. 

Após análise comparativa de toda a linguagem verbal, não-verbal e 

prosódica condensada nas grelhas dos 4 professores (Anexos IX e XI) e tendo 

como background o aproveitamento de categorizações prévias como as que atrás 

referimos, procedemos a tentativas diversas de criação de categorias e 

subcategorias que pudessem abarcar a maioria dos nossos dados de forma lógica 

e organizada.  

Estas categorias e subcategorias foram sendo criadas segundo dois 

processos: i) algumas foram-se impondo de fora para dentro, ou porque já nos 

eram familiares quando da análise das entrevistas ou porque iam de encontro ao 

que esperávamos encontrar; ii) outras foram sendo criadas a partir da necessidade 

de arrumarmos aspetos que iam surgindo à medida que íamos ‘partindo’ o texto. 

 Primeiro fomos fazendo esse trabalho de codificação e categorização prévia 

professor a professor. Depois, para termos a possibilidade de uma visão mais 

holística e passível de confrontos, vertemos tudo numa grelha global (Anexo XII), 

com categorias e subcategorias que foram emergindo (à esquerda) e recortes de 

linguagem exemplificativa dos quatro professores (à direita). Ao fundo, para 

orientação futura, acrescentámos uma análise pessoal em relação ao 

comportamento de cada professor durante os processos comunicativos na aula. 

Esta foi a primeira triagem. 

Tendo em conta os nossos pressupostos e os objetivos do nosso trabalho, 

as indicações que tínhamos da análise dos diários, as impressões recolhidas dos 

registos verbais e não-verbais em relação ao comportamento dos professores e às 
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técnicas que cada um usou para levar a cabo a tarefa de motivação dos alunos ao 

uso da plataforma, criámos um primeiro quadro de categorias e subcategorias em 

função das estratégias motivadoras ou técnicas específicas por eles usadas (tabela 

13). 

Tabela 13: Categorias e subcategorias para a análise das estratégias 

motivadoras dos professores 

Categorias e subcategorias para a análise das estratégias motivadoras 

dos professores 

Categorias Subcategorias 

1. Estratégias centradas 

na importância do 

emissor  

(‘eu’, professor) 

- emoções, afectividade (manifestadas pelo professor) 

- interesse, disponibilidade (professor - alunos) 

- marco social de referência (alunos, vd C.) 

- Interactividade: plataforma: elo deligação prof/aluno* 

- compromisso, acordo, negociação professor-aluno 

2. Estratégias centradas 

na importância do (ou 

para o) receptor 

(‘tu’, alunos) 

- relevância daopinião pessoaldos alunos 

- aspectos de interesse pessoal publicitados: fotos, 

filmagens pessoais, etc 

 

3. Estratégias centradas 

na importância e 

utilidade do referente  

(Plataforma) 

- importância pedagógica dos conteúdos 

- mecanismos de estudo e revisão da matéria das aulas, 

- utilidade prática:preparação específica para testes e  

exames 

4. Técnicas específicas 

e agentes facilitadores 

referidos como recursos 

motivadores 

- facilidade e rapidez de utilização 

- não obrigatoriedade do uso da plataforma 

- ludicidade, temas de interesse 

- omnisciência do professor 

- suspense, curiosidade (professor sabe mas  

não diz) 

-recurso aconceitos genéricos, geralmente aceites  

5. Técnicas específicas  

     ligadas à linguagem: 

- mecanismos discursivos 

- funções da linguagem  

- prosódica 

- inquirição direta, com formulação de perguntas ; 

- pedidos de confirmação: Yes?/No? 

- figuras de retórica: metonímia, repetição de  palavras…  

- funções:emotiva (‘eu’, professor),apelativa (‘tu’ aluno), 

etc. 

- recursos prosódicos: elevação da voz, marcação 

ritmada das palavras, silêncios, etc. 
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 A maioria destas categorias e subcategorias foram seguidas na análise das 

estratégias motivadoras usadas pelos professores na sala de aula, e aparecem na 

grelha final de categorias (tabela 14)  que pretende analisar os dados das 

observações das aulas em confronto com os dados dos diários. 

3.2.3. Diários e observação de aulas (confronto) 

 

Confrontando as tabelas resultantes da categorização separada dos diários 

e das observações (tabelas 11 e 13),concluímos serpossível uma análise conjunta, 

apoiada em categorias de referência comuns, mas indicando também alguns casos 

de subcategorias não conciliáveis (‘selvagens’) consideradas relevantes. Surgiu um 

leque mais alargado de categorias e subcategorias, mais enriquecidas de 

pormenor. Esse enriquecimento poderá ilustrar melhor a diversificação dos 

processos utilizados pelos professores para a motivação dos alunos ao uso de uma 

plataforma online (objectivo fundamental desta investigação), justificando o 

processo de síntese da metodologia que seguimos. 

Tabela 14: Grelha conjunta das categorias e subcategorias para  

análise de conteúdos dos diários e da observação de aulas 

Categorias e subcategorias Observações do investigador 

1. Expectativas/ Intenções (antes ou depois das aulas, nos diários) 

1.1 Resoluções dos professores Os professores falam dos objectivos que pretendem 

atingir (nos diários). 

1.2 Adaptação,mudança da técnica Alteração das técnicas em função de conteúdos, 

temática, metodologia, etc. 

1.3 Interpelação directa dos alunos Para definir o que fazer posteriormente 

2.  Estratégias motivadoras  (durante as aulas, nas observações)                             

2.1  Estratégias motivadoras centradas no emissor(‘eu’, professor)     

2.1.1  Emoções, afectividade(‘eu’) interesse pessoal do professor, disponibilidade, 

2.1.2  Pedido directo (emissor) ‘Eu’ peço-te que… 

2.1.3  Interactividade Plataforma como elo de ligação professor-aluno 

2.2Estratégias motivadoras centradas no/para o receptor(‘tu’, alunos)       
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2.2.1   Estudo,revisão Alunos: aprendem mais se usarem a plataforma 

2.2.2   Aspectos de interesse  

pessoal e publicitados 

Ex.:fotos, filmagens pessoais, etc 

2.2.3 Compromisso directo Perguntas directa a exigirem respostas vinculativas. 

Negociação de acordo professor /aluno. 

2.2.4  Marco social referência Relevância da opinião pessoal dos alunos 

2.3  Estratégias motivadoras centradas no referente (plataforma e conteúdos) 

2.3.1 Força dos conteúdos: 

        a) Importância como auxiliar                  

pedagógico 

        b) Mecanismos de estudo e revisão 

        c) Utilidade prática: testes,exames 

Plataforma vista como repositório de conteúdos e 

ferramentas  de aprendizagem ligadas ao 

reforço/revisão da matéria leccionada nas aulas, ao 

desenvolvimento de skills e à preparação para 

mecanismos de avaliação. 

2.3.2  Ferramentas interactivas Fóruns, wikis, chats… 

2.3.3  Ludicidade, temas de interesse Tópicos lúdicos, como ‘isco’ (jogos, filmes) 

2.4 Técnicas motivadoras  específicas e agentes facilitadores 

2.4.1   Inovação temática Temas que despertem a sua curiosidade 

2.4.2   Desafio, curiosidade, suspense Professor sabe mas não diz 

2.4.3   Aliciamento, ameaça Motivação extrínseca: prémios, medo… 

2.4.4   Incentivar competitividade,publicitação Comparações discriminatórias  

2.4.6   Não obrigatoriedade Liberdade de poder usar a Plataforma) 

2.4.7   Facilidade e rapidez de utilização Justificações: esforço/tempo reduzidos 

2.4.8   Recurso a conceitos genéricos Expressões do senso comum, geralmente aceites, 

mas com significado ‘gasto’. 

2.5  Estratégias motivadoras online, via plataforma  

2.5.1   Comunicação bidirecional, 

           online e directa  

Por ex: mails 

2.5.2   Comunicação multi-direcional, 

           com ferramentas interactivas 

Por ex.: fóruns, chats, wikis, etc) 

2.5.3  Publicação de assuntos de  

           interesse pessoal 

Notas de exames, vídeos, fotos… 

3.Reacções às estratégias motivadoras(antes, durante ou depois das aulas,  nos diários e 

observações) 
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3.1 Reação dos alunos(à motivação dos  

professores): 

1. (positiva) adesão, receptividade 
2. (negativa) rejeição,indiferença,  
3. receio, curiosidade 

Motivos invocados para não adesão: 

 

a)tempo (falta de);      b) escola (ter de estudar);  

c) esquecimento;         d) conteúdos (fracos) 

e) acessibilidade (não tem, não pode ir à internet) 

3.2  Reação dos professores(à reação dos 

alunos): 

1. (positiva) entusiasmo, alegria 
2. (negativa) decepção, tristeza 
3. (positiva/negativa) surpresa 
4. (reactiva) ameaça e discrimina 

Descrimina: vinca  relação da plataforma com os testes. 

Aponta quem fez (para atingir quem não fez) 

 

          Desse confronto surgiu um quadro comparativo final de categorias e 

subcategorias, destinadas a serem usadas numa análise comum do conteúdo 

fornecido pelos dados recolhidos através dos diários e das observações (tabela 12). 

Toda a categorização sintetizada na tabela 12 foi organizada em três áreas:  

1. As categorias que se enquadram nas expectativas dos professores, que 

acontecem na sua quase totalidade antes ou depois das aulas presencias 

e são referidas sobretudo nos diários. 

2. As categorias relacionadas com as estratégias motivadoras usadas pelos 

professores na sala de aula, face a face, e que estão muito ligadas à 

observação dos processos comunicativos e motivadores registados nas 

videogravações.  

3. As categorias ligadas às reações dos professores e alunos a todo esse 

processo motivador, verificadas quer nas observações quer nos diários.    

 Como sugerem Tapia e Montero (2011), tomando como ponto de referência 

a transmissão da mensagem nos diversos momentos do processo comunicativo e  

motivacional fomos indicando se a sua realização se efetuou antes, durante ou 

depois  desse processo. Na coluna da esquerda agrupámos todas as subcategorias 

que se relacionam com cada uma dessas três áreas de categorização. À frente de 

cada subcategoria acrescentámos um comentário para especificar o sentido de 

cada subcategoria. 

Apoiados nesta síntese final das categorias e subcategorias, podemos agora 

fazer a apresentação e análise ilustrativa dos dados devidamente organizados e 
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classificados, inquirindo-os para que possamos inferir hipóteses que possam gerar 

conclusões que valorizem o nosso trabalho de investigação. 

À medida que formos analisando os dados,iremos fazer 

triangulaçõesdeliberadasatravés de confrontos constantes, não só entre as diversas 

entrevistas mas também entre as aulas observadas e os diários. Com tantas 

triangulações e confrontos, acabámos por ir ao encontro de Richardson e St. Pierre 

(2005), que propõem o apoio em triangulações múltiplas, ou seja, a troca do 

simples triângulo pelo multifacetado cristal: “there are more than ‘three sides’ by 

which to approach the world. We do not triangulate, we crystallize” (p.963).  E, como 

eles, fomos verificando ao longo desse processo que nem sempre são nítidos os 

pontos fixos onde nos possamos apoiar com segurança para tentarmos validar as 

conclusões intermédias que vamos inferindo ao longo de um estudo. 
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CAPÍTULO  IV – ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 

 

 

1. Apresentação, análise dos dados e resultados 

Criado que está o processo da organização dos dados das entrevistas, dos 

diários e das observações em categorias, está na altura de questionar esses 

mesmos dados tentando, através da sua mediação, metermo-nos na pele dos 

professores investigados com o objectivo de perceber as suas expectativas, 

técnicas motivadoras seguidas ou atitudes que assumiram perante a 

implementação e uso de uma plataforma online. 

Vamos fazer a apresentação dos dados em duas fases separadas, embora 

essa separação tivesse sido feita por motivos de facilidades metodológicas e 

enquadramento temporal, já que alguns dados se entrecruzam: primeiro as 

entrevistas em confronto (colectiva e individuais) e em seguida os diários e a 

observação das aulas videgravadas. E fazendo constantes triangulações de alguns 

dados e afirmações que considerarmos relevantes, não só entre as diversas 

entrevistas mas também entre as aulas observadas eos diários. 

Na apresentação e análise dos dados recolhidos e categorizados jogámos 

com os próprios dados (Yin, 2000) para que nos fossem respondendo às questões 

pertinentes que havíamos levantado previamente. Mesmo tendo a consciência de 

que, como resultado da insuficiência deste nosso estudo, algumas análises ou 

conclusões das nossas abordagens intuitivas possam não surgir ‘claras como o 

cristal’.  

1.1. Entrevistas (colectiva e individuais) 

Como referimos anteriormente, a análise de conteúdo das entrevistas de 

grupo e individuais vai ser feito em simultâneo, aproveitando para fazer confrontos 

e triangulações internas sempre que possível: entre as várias entrevistas e entre os 

professores com papel mais activo no lançamento da plataforma (‘espertos’) e os 

que ao longo do estudo assumem apenas funções pedagógicas (‘normais’). 
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Confrontámos por vezes opiniões do mesmo professor, dadas na entrevista de 

grupo e quando foi entrevistado individualmente. Como suporte para essa análise, 

seguimos a grelha de categorias de análise que resultou da fusão das categorias e 

subcategorias relacionadas com a entrevista colectiva e as entrevistas individuais 

(tabela 10, pág.160) 

Nota para ajudar a decifrar o nosso processo de identificação das citações 

ou unidades de registo que, embora devidamente ordenadas nas tabelas dos 

Anexos, poderão oferecer alguma confusão quando a abordagem se faz através do 

corpo central deste trabalho: 

 Como optámos por análises de confronto e ‘partimos’ todo o texto (data) em 

unidades de registo para referência posterior, tivemos de seguir um processo que 

identificasse os “pedaços de texto” relevantes ou mesmo as citações mais 

alargadas: para se saber a que entrevistado se ligam, a que género de entrevista 

correspondem, em que anexo se encontram, etc. Vamos tentar explicar e ilustrar 

(figura 9) o processo que usámos: 

 Nas entrevistas individuais, referenciámos os professores com um E (de 

‘entrevistado’) e um número seguido de um ‘n’ (para professor ‘normal’ ou de um ‘e’ 

(para professor ‘esperto’). A seguir indicámos o Anexo com letra romana, ‘ind.’ ou 

‘col.’ para indicar se se trata de uma entrevista individual ou colectiva e o número 

da unidade textual de registo. Muitas vezes, para facilitar a procura, acrescentámos 

o número da página. 

 Na entrevista colectiva não acrescentámos ‘n’ ou ‘e’ ao número que 

referencia o professor, pois todos participaram na entrevista apenas na condição de 

professores (sem distinção de cargos ou responsabilidades da escola ou no 

lançamento da plataforma). 

Figura 9: Processo de identificação usado para referenciar unidades de registo 

organizadas nos Anexos (entrevistas) 
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1.  Professores/TIC: relação que os professores têm com as TIC 

Tem sido inevitável a incorporação das TIC nos ambientes escolares em 

processos de ensino e aprendizagem, o que implicou a modificação substancial 

desses ambientes (Jonassen, 2000; Brunner, 2000; Amstrong e Casement, 

2001; Coll e Marti, 2002;). Essa integração não pode ser feita à revelia dos 

professores, já que estes são actores importantes em todos os processos de 

ensino e aprendizagem (Monereo e Pozo, 2010). O relacionamento que os 

professores têm com as TIC condiciona os resultados que se pretendem 

alcançar nas escolas, ocupando sempre um papel imprescindível no triângulo: 

professores-alunos-TIC.  

Na entrevista colectiva (Anexo I), onde esta categoria foi abordada de 

forma mais alargada, as TIC foram abordadas de um modo global, e todos os 

professores da English Alive foram unânimes em reconhecer a sua importância. 

Um professor (E3) considera esse processo fundamental e há outro (E1) que vai 

mais longe:  

“Nós temos que apontar nas novas tecnologias porque mesmo que a 

gente não queira e diga isto tudo que está a ser dito aqui, na realidade o futuro é 

esse” (E1:Anexo I-col.,205, p.328). 

Há no grupo uma ideia generalizada de que a tecnologia é sinónimo de 

evolução e de melhoria, resumida na frase:  

“I think technology is fantastic!” (E3: Anexo I-col.,114, p.321). 

Na entrevista individual o professor que denominámos ‘esperto’(pelas 

funções que desempenha na escola e na implementação da plataforma online) 

referiu o facto importante de as TIC já fazerem parte do contexto pessoal dos 

alunos:  

“ (…) integrar uma tecnologia em que as crianças estão mais à 

vontade – a ideia é mais essa, e tentar chegar a elas através da 

internet e outras formas de aprender” (E5e: Anexo III-A,ind.,12, p.375). 

Para que a comunicação se processe dentro desse campo em que as 

crianças se sentem mais à vontade, é preciso que exista um código comum de 
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referência, o que significa que “o professor deverá adquirir competências básicas 

ao nível das novas tecnologias” (Unesco, 2005). Essa será uma das 

subcategorias a analisar em seguida, bem como: ‘opinião dos professores sobre 

a integração das TIC no ensino’, ‘como se conciliam as TIC com as metodologias 

tradicionais’ e ‘qual o novo papel do professor neste novo contexto de ensino e 

aprendizagem’. 

Para colhermos a opinião sobre o gap digital entre os professores e os 

alunos, lançámos mão de uma pequena subcategoria relacionada com a 

utilização do telemóvel: 

TIC/ telemóvel - relação alunos/professores 

 

A crescente facilidade na busca de informação e sua ubiquidade no acesso 

(ubiquitous technology) que integra as novas tecnologias na nossa paisagem 

quotidiana (Coll e Monereo, 2010) têm potenciado mudanças paradigmáticas na 

educação. As tecnologias portáteis, com ênfase para os telemóveis, estão a ser 

encaradas como sérias ferramentas mediadoras nos processos de ensino e 

aprendizagem entre os professores e os alunos. Trata-se da chamada 

‘aprendizagem móvel’ ou m-learning (Patchler, 2007), que promove o aumento 

esponencial do leque de consumidores de informação de fácil acesso e 

descontrolada, já que a autoridade reguladora do professor se vai diluindo: 

“The move from teaching to learning, from the authority of the teacher to the 

agency of the learner, is the effect of the naturalization of the market model in 

the domain of education. Teachers held scarce resources, and had the 

authority to dispense them. Now all the emphasis is on the agency that 

attaches to choice, on the agency of the learner as consumer rather than the 

authority of the teacher” (Pachler et al., 2009, p.9). 

Os professores da English Alive não têm problemas em admitir a sua 

inferioridade em relação aos alunos, no que respeita ao uso dos telemóveis, já que: 

“eles nasceram com a tecnologia… tal e qual nós estamos a aprender, não 

 é, this is all new!,” (E3: Anexo I-col.,389-390, p.353).  

No entanto foi referido que o professor deve fazer um esforço para inverter 

essa situação de inferioridade, sobretudo aos olhos do aluno: 
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“Acho que o professor fica numa situação de inferioridade (…) o 

professor tem muito a perder. O professor tem de ter sempre qualquer 

coisa a mais do que o aluno. [O professor deve] saber um bocadinho 

mais ou fingir que sabe” (E1:Anexo I-col.,17-20, p.317). 

Ao corroborarem a opinião anterior, generalizou-se a convicção de que os 

professores deviam ter cuidado em não abdicarem totalmente da sua tradicional 

autoridade perante os alunos. Opinião contrária de quem hoje defende que os 

professores devem refazer a sua atitude, incluindo o ter de abdicar da sua 

autoridade como professor, para colaborarem com os alunos na construção 

interactiva do conhecimento (Jonassen, 2000). Aprendendo também com os alunos, 

pois não há problema em admitir que não se sabe tudo. 

1.1 Preparação, competências básicas dos professores em TIC 

De acordo com o projecto Definition and Selection of Competences 

(DeSeCo) da OCDE (Rychen e Salganik, 2003), as competências-chave que 

todo o cidadão devia adquirir podem ser agrupadas em três categorias: i) 

utilização das ferramentas interactivamente (Use Tools Interactively); ii) 

interacção em grupos heterogéneos (Interact in Heterogeneous Groups); iii) 

actuação de forma autónoma (Act Autonomously). 

A primeira categoria está relacionada como a necessidade dos indivíduos 

utilizarem ferramentas para interagirem efectivamente com o ambiente físico, 

como informações tecnológicas, e cultural, como a utilização da linguagem. 

Considera importante o indivíduo compreender essas ferramentas para poder 

adaptá-las aos seus propósitos. Relaciona-se com o que se designa de 

alfabetização digital ou e-literacy, definida por Gilster (1997) como “a capacidade 

de compreender e usar a informação em múltiplos formatos e de fontes diversas 

quando apresentadas por meio de computadores” (em Coll e Monereo, 2010, 

p.32). No que se refere à incorporação das TIC na educação, podemos falar de 

‘alfabetizações múltiplas’, sendo uma das suas características fundamentais a 

possibilidade que oferecem para processar informação em diferentes formatos 

de forma integrada (Coll e Illera, 2010).  

No fundo era esta formação básica em TIC que se pressupunha que os 

professores da English Alive estivessem dispostos a conseguir. Dois 



CAPÍTULO  IV – ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

190 

 

professores, na entrevista de grupo, reportam-se à terminologia de Prensky 

(2006) que fala de ‘nativos’ e ‘emigrantes’ ao referir-se ao uso das TIC:   

“Eu ainda me considero uma ‘emigrante” (E1:Anexo I-col.,4, p.316). 

“Acho que somos todos assim [emigrantes]. Se a tecnologia fizesse 

parte da nossa vida em casa… (…) Se fosse só isso a nossa vida 

éramos native, como é só no trabalho praticamente que nós a 

utilizamos…” (E5:Anexo I-col.,6-7, p.316). 

Todos os professores do grupo afirmaram que sabiam o suficiente em 

termos de novas tecnologias, que resumiram como: conseguir ir à internet, enviar 

mails, guardar informação em pastas e trabalhar com o Word. (Anuência em coro: 

“Toda a gente sabe!”, 39-col., Anexo I, p.318). Todos os professores deram a 

entender que não sabiam Excel e dois professores (E3e E4) admitiram não saber 

usar uma pen. 

Referindo-se à sua relação com o computador, o professor E4 diz na 

entrevista colectiva:  

“Às vezes stressa-me um bocadinho, quando não sei o que devo fazer” 

 (Anexo I-col., 60, p.327). 

Na entrevista individual, esse mesmo professor já afirma que: 

“no início era mais complicado, mas agora estou um bocadinho melhor” 

 (E4n: Anexo IV-ind.,3, p.393).  

O que significa uma evolução em pouco tempo, pelo menos em termos de 

relacionamento com as novas tecnologias. Essa relação com as tecnologias vai 

evoluindo, de preferência de forma amigável e flexível (Cabero, 2006), desde que 

mantenhamos viva a dedicação, tal como no passado nos aconteceu noutro tipo de 

situações que tivemos de superar, como lembra o professor E1 (Anexo I):  

“Se calhar é a mesma relação que quando nós aprendemos a 

escrever, é a mesma relação que nós tínhamos com o lápis e com 

aqueles cadernos de duas linhas, não?” (E1: Anexo I-col.,63, p.319). 
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A formação prévia acaba por ser relevante mais tarde no à vontade que se 

tem com as TIC, como é o caso do professor ‘esperto’, que teve formação nessa 

área em estudante:  

“Eu comecei a usar as novas tecnologias já quando comecei a estudar, na 

universidade. (…) Eu posso dizer que hoje em dia não passaria sem computador, 

sem internet” (E5e: Anexo IV, 19-20, p.393).  

Mas não se passa o mesmo com a maioria dos outros professores. 

Diagnosticar e admitir as necessidades de evoluir em termos de competências TIC 

deve ser o primeiro passo para se iniciar uma formação contínua que parta da 

disponibilidade dos professores (Paiva, 2002).  

A integração das TIC e da plataforma LMS na English Alive pode ser uma 

oportunidade para os professores alavancarem novos conhecimentos se estiverem 

abertos a experimentarem novas práticas de comunicação e construção do 

conhecimento. Os dois professores que intervieram na entrevista colectiva em 

relação à aquisição de conhecimentos são os mesmos que responderam na 

entrevista individual como professores ‘normais’. Um deles, na entrevista colectiva 

invoca problemas de ‘tempo’ como razão para não aprender mais (E6: I-col.,56, 

p.327), mas admite na entrevista individual que: 

“Há sempre coisas para aprender” (E6n: IV-ind.,5, p.389).  

O outro refere que o que o impede de aprender é não ter quem o ensine 

(E4: AnexoI-col.,54, p.319) reiterando na entrevista individual : “Eu acho que sim, 

podia evoluir um bocadinho” (E4n:Anexo IV-ind.,8, p.385).  

Apesar do conhecimento prévio em TIC, a prática veio melhorar muito as 

competências do professor ‘esperto’:  

“Estou muito mais à vontade agora do que estava há dois anos” (E5e:Anexo 

 IV-ind.,18, p.393).  

A evolução é mais notória quando integrada num plano de formação que 

assente no estabelecimento de relações dinâmicas entre a teoria e a prática, 
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efectuando tarefas autênticas em contextos reais numa comunidade de ensino e 

aprendizagem (Escudero, 2009).  

De preferência que a formação seja feita porque o professor sente 

necessidade e não por obrigação, como refere um professor na EC:  

“Acabamos por fazê-lo porque tenho que o fazer” (E3: AnexoI-col.,11, 

 p.316). 

1.2 O que pensam os professores sobre a integração das TIC nas 

escolas 

Esta categoria foi abordada apenas na entrevista de grupo e teve 

participação bastante activa por todos os professores. Nessa entrevista alguns 

professores da English Alive realçaram a visão emotiva que têm do seu papel de 

professor em relação às novas tecnologias, e referem que a introdução dessas 

tecnologias não deve ir além de um “complemento” (professores E2 e E4), deve ter-

se em conta o papel humano do professor:  

“Se o ensino amanhã passasse ao b-learning eu acho que não sentia o 

 mesmo prazer em leccionar que tenho hoje” (E2: Anexo I-col.,89, p.320).  

‘Balanço’ e ‘equilíbrio’são as palavras usadas pelos professores E4e E5 

para referirem que centralizar tudo na força do computador diminui o 

relacionamento pessoal entre os professores e os alunos pois às vezes  

“a tecnologia também torna a pessoa um bocadinho mais fria, mais 

 individualista” (E4: I-col.,133, p.322).  

E5 refere mesmo que essa centralização acaba por não ser benéfica para o 

aluno:  

“Eu acho que dar muita importância ao computador à frente dos alunos está 

 a dar-lhes força para serem individualistas” (E5: I-col.,185, p.325).  

O papel humano do professor foi realçado por todos os professores, nalguns 

casos com convicção exacerbada, deixando escapar alguma animosidade contra ‘a 

máquina’: 
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“Eu acho, eu já falei com alguns alunos e que eu lhe disse ‘olha se 

tens problemas vais à plataforma’ e eles disseram ‘não, mas eu não 

quero falar contigo na plataforma, eu quero falar contigo cara à cara’. 

[…] Eu vim para aqui… que as novas tecnologias estão a substituir o 

contacto pessoal….”(E6: Anexo I,149 e 151, p.323). 

O professor E1 concorda com o perigo da despersonalização do ensino com 

o papel das novas tecnologias, embora tenha uma opinião mais conciliadora:  

“Eu estou a falar da minha experiência enquanto professora. […] 

Pronto, isto cada grupo é um grupo, cada aluno é um aluno, cada 

professor é um professor. O que é eu quero dizer com isto é que nós 

não podemos generalizar. Não posso dizer: a plataforma é 

maravilhosa para todos, ou a plataforma é uma porcaria para todos” 

(E1: Anexo I, 201-202, p.327). 

Quando colocámos a questão se as TIC podiam substituir o professor na 

aquisição e transmissão do conhecimento, nenhum professor concordou com essa 

hipótese, voltando à dicotomia máquina/humano (Anexo I-col.,274-279, p.330):  

“Não, porque falta o humano, falta poder perguntar uma pergunta. 

Depende do professor, isso é muito subjectivo” (professor E1); 

“Cada pessoa aprende de uma forma diferente” (professor E5);  

“Um computador nunca vai poder substituir o ser humano” (professor E6).  

A maioria das opiniões dos professores vai de acordo com o que Armstrong 

e Casement (2001) afirmam: 

“Os computadores não podem igualar-se à capacidade de um bom professor 

de inspirar interesse e motivação na aprendizagem, e não podem falar com 

paixão e comprometimento sobre nenhuma ideia. [O computador] sabe 

quando a criança comete um erro, mas não está interessado no porquê do 

erro ter sido cometido” (Armstrong e Casement, 2001, p.23). 

Cuban (1986) refere que é o ‘toque humano’ que torna a tarefa do 

professor exigente mas ao mesmo tempo reconfortante (em Buckingham, 2007). 
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Há métodos e abordagens que se foram cristalizando durante anos, 

materiais e técnicas que dão alguma confiança ao professor porque as maneja com 

mestria e que dificilmente serão por ele alijadas de forma pacífica. Como refere um 

professor na entrevista colectiva: 

“[…] é essencial manter algumas coisas que nós utilizávamos. […] O 

nosso próprio livro… e escrever, porque senão vamos também perder 

essas capacidades… não é só tecnologia também…” (E4: Anexo 

I,129, p.322). 

O professor E5 refere que cabe aos professores saber utilizar o computador 

para dar aulas, 

 “utilizá-lo como uma ferramenta dentro da sala de aula” (E5: Anexo I,187, 

 p.325). 

2. Professores/Plataforma: O que pensam os professores da 

introdução da plataforma no seu contexto de trabalho  

2.1 Conceito de ‘plataforma online’ para os professores 

Baseados nas considerações de Bogdan e Biklen (1994) referentes ao 

paradigma conceptual, a plataforma implementada na English Alive só será 

importante para a compreensão das atitudes dos professores caso estes a tomem 

em consideração. Porque as pessoas agem não de acordo com o que uma 

plataforma online é suposto ser mas sim de acordo com as suas percepções 

pessoais. E o modo como os professores definem uma plataforma determina as 

suas acções e atitudes. Por isso a importância de sabermos o conceito de 

‘plataforma’ segundo o ponto de vista dos professores que participaram na 

entrevista colectiva. 

Um professor disse que não sabia (E4). Dois professores (A1 e A5) usaram 

a imagem metafórica de uma ‘ilha’, onde só pode ir quem tiver acesso. Os 

professores A5 e A6 usaram a palavra ‘interactiva’ para melhor a descrever, tendo 

A6 acrescentado ainda a expressão ‘área de trabalho’. O professor E2 chamou-lhe 

‘palco’ onde está a informação, de acesso restrito. 
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Fazendo uma colagem das palavras dos professores, podemos, segundo 

eles, definir ‘plataforma’ como: “Uma ilha ou um palco que suporta a informação 

para ser trabalhada de forma interactiva, por quem a ela tive acesso”. 

2.2 Que interferências uma plataforma pode causar no papel 

tradicional dos professores e na sua rotina pessoal. 

Num método b-learning, é pertinente questionar-se se o papel do professor 

será consideravelmente alterado com a introdução das funcionalidades de uma 

plataforma online. Ou indo mais a fundo: será que o papel tradicional do professor 

poderá estar em perigo?  

A resposta do professor E1 na entrevista colectiva foi peremptória (Anexo I):  

“(…) comecei a utilizar bastante a plataforma e o que eu acho é que 

um professor não deve ser substituído. Acho que não é isso que nós 

queremos com a plataforma, não é substituir o professor. (…) O 

professor tem os eu papel, mas a plataforma pode ser uma ferramenta 

muito, muito boa para auxiliar o professor” (E1: AnexoI,195, p.326). 

A motivação pessoal dos professores em relação à plataforma está ligada 

ao aumento gradual da cumplicidade proveniente da prática e às actividades 

interactivas que têm com os alunos: 

“Através da plataforma temos noção se o aluno está a fazer ou não… 

e ajuda-nos a ver se o aluno está a progredir” (E4: Anexo I-col.,401, 

p.339). 

“ […] comecei-me a envolver com a plataforma e comecei a gostar […] 

parece que já há uma cumplicidade maior” (E1: I-col.,418, p.340). 

Apesar de lhe reconhecerem mérito, alguns professores na entrevista 

colectiva não manifestaram entusiasmo no uso da plataforma. O professor E3 

admite que usa a plataforma porque “tem de o fazer”, E1 diz que no início usava a 

plataforma porque lhe tinha sido “imposta” e o professor E2 afirma que ninguém 

detesta a plataforma, mas para ela a família “vem em primeiro lugar”. 
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A família é afectada sobretudo pela flexibilidade de horários que a 

plataforma exige. Uma comunicação síncrona só poderá ser feita quando os alunos 

estão disponíveis, ou seja, depois do jantar ou durante o fim-de-semana, tempo 

normalmente passado no relacionamento familiar, sobretudo com os filhos.  

Nas entrevistas individuais foi aprofundado este tema. Duas professoras são 

solteiras, por isso dizem não se sentirem afectadas pelo facto de terem de usar a 

plataforma fora de horas:  

“A mim não [me afecta], mas se eu fosse casada, talvez” (E4n: IV-ind.,12, 

 p.394);  

“Eu faço em casa porque não tenho família” (E5e: IV-ind.,51, p.394).  

A outra professora é casada e não consegue usar a plataforma seminterferir 

na sua rotina familiar:  

“ […]eu estou em casa e não me consigo sentar para fazer plataforma. 

 Tenho de ir preparar o jantar, tenho que fazer aquilo” (E6n: IV-ind.,9, p.394). 

O “tempo” como condicionante da actividade do professor 

De acordo com os professores, um dos maiores condicionantes no uso da 

plataforma é o ‘tempo’. Buckingham (2007) refere que há muitas outras prioridades 

a competir com os interesses dos professores, sobrando pouco tempo para a 

adaptação a novos softwares. Cabero (2007) chama a atenção da importância do 

tempo, pois pode ter repercussões negativas na incorporação das TIC em sistemas 

educativos. O professor deve saber diferenciar o tempo profissional do tempo 

familiar e aprender a fazer a gestão do tempo. Ideia também referida pelo professor 

E6n na entrevista individual: “Não me faltou tempo, eu não soube foi organizar o 

meu tempo” (E6n: Anexo IV,127, p.400). Blàzquez et al. (1989) também mencionam 

o tempo como factor chave que contribui para gerar atitudes negativas perante o 

uso do computador na sala de aula. 

O tempo nas entrevistas que levámos a cabo pode ser visto sob duas 

vertentes: como amplitude (quanto tempo gastam na plataforma) e como referência 

horária (quando, a que horas, os professores vão à plataforma).  

Na entrevista colectiva, os professores disseram de forma genérica que a 

plataforma lhes ocupava bastante tempo (Anexo I): 
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“Também acho que nos toma muito tempo” (E1: 420, p.340). 

“É preciso bastante tempo” (E2: 332, p.334). 

“Só que realmente leva tempo a entrar e a sair. (…) Eu acho que é mais    

 por falta de tempo, só”. (E3:10, p.316). 

“Mas para mim [a plataforma] ocupa-me muito tempo que eu às vezes   

não tenho”. (E6: 192, p.325). 

Nas entrevistas individuais foi perguntado quanto tempo os professores 

gastavam com as actividades na plataforma, e os professores não conseguiram dar 

uma resposta objectiva (Anexo IV, p.400). O professor E4n respondeu “depende”, o 

professor E6n deu uma resposta vaga dizendo que ia mais tempo a determinadas 

turmas e o professor 5e apenas disse que tinha de tirar algum tempo. 

Saber quando os professores vão à plataforma permite-nos ter uma ideia 

do tipo de actividade que é feita pelos professores. Se forem durante o dia, na 

escola, significa que fazem mais verificação ou comunicação assíncrona. Quem 

vai em horários não coincidentes com a escola, tem mais hipóteses de comunicar 

com os alunos de forma directa.  

Na entrevista colectiva (Anexo I, p.315) quatro professores dizem que vão 

à plataforma durante o dia (E4 vai só na escola, E3 e E6 vão antes do almoço e 

E1 não especifica); E3 diz que depende, vai quando tem disponibilidade. 

Na entrevista individual (E5n: Anexo IV, 50, p.394) recolhemos a opinião do 

professor que faltava (E5e) que diz ir em casa, “geralmente depois da meia-noite”. 

O professor E6n na entrevista individual diz que afinal vai à noite e E4n mantém 

que vai na escola e de tarde. 

 

Resumindo: todos os professores referem que a plataforma requer muito 

tempo, a maioria dos professores utiliza-a durante o dia e ninguém especificou 

quanto tempo disponibiliza para essa actividade. Mas nós só poderemos retirar da 

plataforma e das TIC a utilidade que todos admitimos elas poderem oferecer se 

estivermos disponíveis para lhes dedicarmos algum tempo (Papert, 1993). 
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2.3 Que força os professores reconhecem no uso de uma 

plataforma online 

Uma ferramenta digital (digital tool) só ganha força se não for um mero 

repositório de conteúdos, mas possibilitar actividades práticas em processos de 

ensino e aprendizagem: “Digital tools […] are designed to support specific task 

functions than to  represent content” (Beetham e Sharpe, 2007, p.35).Assim, é o 

modo como os utilizadores usam as ferramentas disponíveis numa plataforma que 

determina a força dessa plataforma. O modo como se transformam essas 

ferramentas tecnológicas em ‘ferramentas da mente’ (mind tools) fazendo com elas 

algo de produtivo em processos interactivos de construção contínua do 

conhecimento (Jonassen, 2000). 

O projecto técnico-pedagógico representado por uma plataforma Moodle 

numa pequena comunidade de aprendizagem (como é o caso da English Alive) só 

poderá ganhar força se adquirir uma verdadeira dimensão de ambiente para a 

construção de conhecimento nas práticas e usos efectivos que os membros dessa 

comunidade fazem deles (Coll, Bustos e Engel, 2010). Para que os professores se 

envolvam nesse projecto, é necessários que acreditem nas potencialidades da 

plataforma online e nos efeitos benéficos que pode trazer para os seus alunos.  

Na entrevista colectiva todos os professores admitiram que começaram a 

usar a plataforma por imposição da Direcção da English Alive (Anexo I, 417, p.340), 

concordando em uníssuno com a opinião de E1:  

“ […] a minha opinião sincera: no princípio a utilização da plataforma foi-me 

 imposta. Portanto eu quer gostasse quer não gostasse tinha de a utilizar. 

 Pronto!” (E1:I-col.,414, p.339).  

A crença nos benefícios da plataforma foi aumentando à medida que os 

processos de comunicação interactiva com os alunos se foram estabelecendo e 

que o professor reconhece utilidade prática no esforço que despende:  

”Sim, eu estou a fazer um trabalho que eu como professora acho útil para a 

 minha profissão… ‘tou a acompanhar o aluno também, não é? (E4: I-

 col.,399, p.338).  
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Quando se acredita nas potencialidades de uma ferramenta, é mais fácil 

usá-la no relacionamento com os alunos:  

“É muito difícil uma pessoa transmitir para um aluno uma coisa em que não 

 acredita. Eu acredito que é bom para eles, é bom para nós…” (E6: I-

 col.,407, p.339).  

Na entrevista individual, o professor E4 reforça a crença que manifestara na 

entrevista colectiva, afirmando que são muitos os alunos que estão a beneficiar 

com a plataforma, porque: 

 “a plataforma é útil” (E4n: IV-ind.,102, p.385).  

E acha que a mediação da plataforma não alterou o relacionamento pessoal 

com os alunos:  

“Não, não me sinto nada mais distante dos alunos” (E4n: IV-ind.,104, p.385).  

O professor E6, que na entrevista colectiva também tinha referido a utilidade 

da plataforma, reitera agora que ela é “uma mais-valia” e que vale a pena o esforço 

que se despende em relação ao benefício que se alcança:  

“Basta ver os resultados do Juvenil-1 e aí está a resposta a essa pergunta” 

[sobre a força da Plataforma] (E6n: IV-ind.,152, p.389).  

Refere ainda que a plataforma contribuiu para a aproximar mais dos alunos: 

“Eu acho que me aproximei mais dos alunos” (E6n: IV-ind, 149, p.389).  

O professor ‘esperto’, que na entrevista colectiva não aprofundou a frase:  

“Isto dá que pensar” (E5e: I-col.,405, p.339)  

Lançada a propósito da focalização da força da plataforma nos alunos, 

considera na entrevista individual que o benefício da plataforma em actividades 

pedagógicas será mais visível “a longo prazo”, quando a maioria dos alunos 

colaborar. O professor E5e entende que todo o esforço dos professores vai 

beneficiar mais os alunos do que os professores, que se motivam mais para tarefas 

de resolução imediata e menos tendo em consideração o futuro:  
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“Se isto vai beneficiar a mim no futuro? Eu acho que não. Daqui a 

vinte anos eu não acho que vou estar a beneficiar de uma plataforma, 

mas o facto de nós estarmos a investir todo o tempo possível dentro 

da aula estamos a afectar os alunos, a vida das crianças naquele 

momento e isso vai beneficiar a eles, eu acho que é o fundamental” 

(E5e: Anexo I-col.,406, p.339). 

Refere ainda que os alunos, para além dos benefícios pedagógicos, 

adquirem prática na utilização de uma ferramenta que mais tarde lhes poderá ser 

útil: 

“[Os alunos] vão sair aqui da English Alive, vão para a escola deles e 

vão para a Faculdade já com conhecimento ou um know-how de como 

lidar com uma plataforma, e eu acho que só para isso tinha todo o 

sentido” (E5e: Anexo IV-ind.,23, p.394). 

 
Fazendo um resumo das participações nas entrevistas (colectiva e 

individuais): os professores, que na sua generalidade partiram de uma situação de 

utilização por obrigação, alargaram a sua crença na força da plataforma à medida 

que, através dela, foram interagindo com os alunos e verificando resultados práticos 

na selecção e apresentação de conteúdos e na construção de novos 

conhecimentos. Do ponto de vista dos professores a força da plataforma reside 

sobretudo nos efeitos benéficos que pode trazer para os alunos em termos de 

comunicação e aprendizagem. 

Essas práticas interativas dos professores com os alunos através da 

mediação da plataforma e dos e-conteúdos nela disponibilizados vão ser objecto de 

análise mais aprofundada na categoria seguinte. 

3. Professores/alunos/plataforma: relação dos professores com os 

alunos, mediada pela plataforma 

De acordo com os princípios básicos da concepção construtivista do ensino 

e aprendizagem defendidos por Vygotsky (1991), a chave para avaliar o sucesso da 

aplicação das TIC reside no triângulo interactivo ‘professor-alunos-conteúdos’ (Coll 

e Marti, 2004). Como uma plataforma online permite a criação, organização e 

disponibilização dos conteúdos digitais (e-conteúdos) podemos adaptar esse 
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triângulo interactivo para professores-alunos-plataforma, englobando nele os 

conteúdos.  

Com base nos dados recolhidos nas entrevistas, vamos abordar quatro 

subcategorias a partir do vértice dos professores em relação (i) à importância dos 

conteúdos, (ii) à motivação dos alunos pelos professores para o uso desses 

conteúdos, (iii) à interactividade professores-alunos via plataforma e (iv) à reacção 

dos professores à participação dos alunos nesses processos de comunicação e 

aprendizagem mediados pela plataforma.  

3.1 Peso dos conteúdos do ponto de vista dos professores: criação, 

verificação prévia, apresentação nas aulas, acompanhamento e 

feedback 

Quando falamos de ‘conteúdos’ referimo-nos a conteúdos educacionais 

digitalizados ou recodificados para o formato digital para serem usados numa 

plataforma online, também chamados ‘e-conteúdos’. O equivalente à concepção 

inglesa de ‘resources’, que são “content-based artefacts that use various 

representational media such as text, images, moving images and sound” (Beetham 

e Sharpe, 2007).  

A sistematização que Illera (2010, p.140) faz dos conteúdos educacionais 

digitalizados merece ser aqui destacada e pode ser resumida nos seguintes pontos: 

(i) os conteúdos educacionais são mostrados sob a forma recontextualizada dos 

conteúdos mais gerais e em unidades de significação cada vez menores; (ii) os 

conteúdos foram digitalizados, ou seja, unificaram a sua forma de codificação; (iii) 

os conteúdos digitalizados apenas ‘vivem nos ecrãs’, que aglutinam os conteúdos 

num espaço comum e unificam a experiência perceptiva do aluno; (iv) os conteúdos 

deixaram de ser apenas verbais ou pictóricos para passarem a ser também 

auditivos, musicais, de vídeo e muitos outros, incluindo a simulação da realidade 

(realidade virtual). 

a) Criação dos conteúdos 

Os professores da English Alive foram solicitados no início para contribuírem 

com a produção de alguns conteúdos. Apenas nas entrevistas individuais esse 

assunto foi focado e os dois professores ‘normais’ afirmam ter gostado da 

experiência:  
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“Gostei do texto, de escrever o texto […] e também sentimos fazer parte da 

plataforma” (E4n: Anexo IV-ind.,13, p.396); “Adorei, adorei, adorei!” (E6n: IV-

ind.,28, p.396).  

O professor ‘esperto’ fala na entrevista individual do critério que segue na 

criação de novos conteúdos: 

“O papel é mais de consolidação e prática, nunca a apresentação de 

matéria nova. […] Há também o cuidado de ver o nível, porque o aluno 

vai estar sozinho em casa a fazer esse exercício” (E5e: IV-ind.,64, 

p.396). 

 

Desenhar (design) conteúdos para serem usados numa plataforma online 

não é uma tarefa que qualquer professor consiga fazer sem preparação específica. 

Implica o domínio de vários softwares e conhecimento de mecanismos específicos 

que permitam a disponibilização online. E é sobretudo um processo muito 

demorado. 

b) Verificação prévia dos conteúdos 

Referindo-se à divulgação dos novos conteúdos junto dos alunos e 

invocando as técnicas de marketing, um professor afirma na entrevista de grupo 

que: 

“temos de ser nós a vender o produto” (E3, I-col.,478, p.344).  

Seguindo esse raciocínio, podíamos acrescentar que só se vende bem o 

que se conhece. Mas quando questionámos os professores acerca da verificação 

prévia dos novos conteúdos não esperávamos que essa prática, que 

considerávamos evidente, tenha sido tão descurada.  

Os quatro professores não envolvidos na criação de conteúdos (professores 

‘normais’) responderam na entrevista colectiva (Anexo I, p.344): 

“No início fiz [a verificação prévia]” (professor E2, nr.466, p.344). 

“Eu abro por curiosidade, para ver…” (E3, 469, p.344). 

“Às vezes vejo [os conteúdos previamente]” E4, 462, p.344). 

“Às vezes a gente abre o exercício e fecha, não vamos ver os 

pormenores, não há tempo” (E6, 467, p. 344). 
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É interessante que os verbos mais usados são ‘abrir’ e ‘ver’, nenhum 

professor fala em verificar ou testar. Pode inferir-se uma verificação muito 

superficial por parte dos professores, já que para conhecer e analisar bem os 

conteúdos não basta abrir a plataforma e ver o que lá está. 

Verificámos as opiniões dos dois professores que foram mais tarde 

entrevistados individualmente para confrontarmos as respostas. Há uma evolução 

na atitude do professor E4n que tenta agora verificar sempre os conteúdos 

previamente, pois diz que é mais ‘chato’ recomendar uma coisa que não se 

conhece. O professor E6n continua a afirmar que nem sempre verifica os 

conteúdos, admitindo que: 

“às vezes talvez seja um erro, talvez devia ir…”(E6n:Anexo IV-ind.,80, 

 p.396).  

O professor ‘esperto’, na sua qualidade de membro da Direcção 

Pedagógica, esclareceu-nos como se processa a criação, verificação e 

disponibilização dos conteúdos relativos à plataforma da English Alive antes de 

estarem disponíveis aos professores e alunos: 

“Hum…isto está numa fase praticamente experimental, não é? Se nós 

vimos um projecto como a plataforma demora anos a estar no nível 

perfeito, mas agora com dos anos, eu acho que está ainda numa fase 

experimental. Nós nas reuniões falamos sempre sobre a Plataforma e 

que tipo de actividades vão aparecer lá, e também sobre os alunos – 

quais são as turmas que vão lá mais, ou que não vão, mas tentamos 

falar o mais possível sobre a plataforma. Este ano, a palavra 

“plataforma” é incluída nas conversações muito mais do que no ano 

passado. Devagarinho eu acho que vamos lá” (E5e: Anexo IV, 69, 

p.396). 

Depois de confirmar que os conteúdos são previamente testados antes de 

serem encaminhados para os professores e publicados na plataforma, E5 

acrescenta: 

“A Direcção Pedagógica, por exemplo, quando põe as actividades na 

plataforma, faz os exercícios primeiro quando são disponibilizados. Ela 

tem o cuidado de ir procurar os exercícios e de os fazer antes de os 
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disponibilizar na plataforma, e às vezes encontra erros que são 

rectificados” (E5e: Anexo III-A, 71, p.380). 

c) Apresentação dos conteúdos aos alunos 

Na plataforma Moodle da English Alive os conteúdos estão relacionados 

com a matéria que está a ser abordada nas aulas, por isso espera-se que os 

professores motivem os alunos para actividades online onde podem praticar os 

vários skills considerados importantes na aprendizagem de uma língua viva: leitura, 

escrita, audição/compreensão e oralidade. É tarefa do professor esclarecer o que 

se pretende com cada conteúdo, recomendar os conteúdos de acordo com as 

necessidades individuais dos alunos e acompanhar posteriormente de forma 

interactiva os processos de aprendizagem na plataforma. A maneira como cada 

professor conduz esses processos depende de cada um, não há directrizes 

uniformizadoras.  

Na entrevista colectiva dois professores não se manifestaram (E1 e E2). Os 

outros têm abordagens díspares: enquanto o professor E4ouve os alunos acerca do 

que fizeram e depois fala-lhes de novos conteúdos, E3 diz que ‘vende o produto’ 

em geral. O professor E6 prefere levar os alunos à recepção para melhor lhes 

apresentar os conteúdos na própria plataforma, mas E5 diz que tem melhores 

resultados se fizer a apresentação na sala de aula de forma prática:  

“Fisicamente. A gente mostra-lhes as coisas fisicamente, funciona mais…” 

 (E5:496-col., Anexo I, p.345). 

d) Acompanhamento posterior feito pelos professores 

Na entrevista colectiva E1 e E2 disseram que depois da apresentação e 

antes da aula seguinte vão verificar se os alunos ‘fizeram’ os novos conteúdos. 

Ambos disseram que estipulam o prazo de uma semana antes de enviarem 

feedback. Os outros dois professores ‘normais’ (E4n e E6n) manifestaram-se 

apenas nas entrevistas individuais e ambos disseram que negoceiam timings com 

os alunos e verificam se eles trabalharam os novos conteúdos dentro dos prazos 

acordados. O professor E6n refere que faz uma verificação muito superficial: ”[…] 

muitas vezes vou só ver quem é que tem ido à plataforma” (E6n: IV-ind.,109, 

p.399). O professor ‘esperto’ para além de fazer a verificação cuidada envolve-se 

mais no acompanhamento:  
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“Vou ver mesmo na plataforma quando chego a casa depois de jantar, 

vou ver quem é que foi ver uma certa actividade, os resultados que 

tiveram numa actividade, e tento fazer o acompanhamento dessa 

forma” (E5e: Anexo IV, 76, p.399). 

3.2 Motivação: como os professores motivam os alunos para o uso 

da plataforma 

Na entrevista colectiva, quando os professores da English Alive focaram o 

modo como fazem a apresentação dos conteúdos aos alunos, estavam 

implicitamente a referir-se aos processos motivadores por si utilizados: 

O professor E6 refere que faz essa motivação fora da sala de aula, com 

apresentação directa dos conteúdos na plataforma:  

“Às vezes levo-os à recepção para verem [a Plataforma], para trabalharem 

um bocadinho” (E6: I-col.,452, p.342).  

O professor E4 diz que para motivar melhor os alunos tem de lhes ensinar a 

fazer as actividades para eles entenderem e fazerem posteriormente.  

Já o professor E6 acha que não tem grande sucesso nesses processos 

motivadores, considera mesmo que é uma perda de tempo pela reacção pouco 

entusiasmada dos alunos:  

“Às vezes, às vezes sinto que é tempo perdido, quando eles ficam assim a 

 olhar para mim…” (E6: I-col.,486, p.344). 

De acordo com as respostas dos três professores das entrevistas 

individuais, podemos dividir esta subcategoria da motivação ligada à apresentação 

dos conteúdos em várias vertentes: 

a) Motivação directa, apelativa 

Nalgumas situações os professores dizem abertamente aos alunos para 

fazerem os conteúdos ou para irem à plataforma, usando expressões apelativas. 

O professor E4n diz aos alunos durante a aula:  

“Seria bom vocês irem e fazerem, vão lá verificar, vão fazer” e “Digo para 

 eles fazerem, para irem ver” (E4n: IV-ind.,49-50, p.386). 
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Por sua vez o professor E6n, que na entrevista colectiva afirmou que os 

alunos não faziam caso da sua motivação, apela aos alunos com frases directas do 

género:  

“Come on guys, let’s go to the platform!” ou “Então, João, tu ainda não 

 foste à plataforma?” (E6n: IV-ind.,71, p.390). 

b) Motivação em grupos reduzidos 

Tanto o professor E4n como E6n acham que têm melhores resultados se, 

em vez de fazerem a motivação para o uso da plataforma em geral, dividirem as 

turmas em pequenos grupos (Anexo IV-ind.,p.390):  

“Uso, na recepção, mas é… levamos grupinhos de três e eles…”(E4n: IV-

 ind., 58, p. 387). “[Faço a motivação] com grupos, com grupos. […] peço 

 para trabalharem com o meu computador e ponho outro grupo lá fora na 

 recepção” (E6n: IV-ind., 65, p. 390). 

c) Motivação à plataforma a partir dos conteúdos  

A interacção entre o professor e o aluno é muitas vezes feita mediada pelos 

conteúdos, como afirma Smith (1983): “The teacher interacts with the student in and 

through the content, and the student interacts with the teacher in the same way” (em 

Schulman, 1986, p.8). O professor pode partir da utilidade de determinados 

conteúdos nos processos de ensino e aprendizagem presenciais (incluindo 

avaliações) para motivar os alunos a utilizarem a plataforma online. 

E5e, o professor ‘esperto’, acha mais motivador apresentar conteúdos 

novos que sejam importantes para as aulas que venham a seguir. E para que os 

alunos se sintam motivados, têm de ter conteúdos que para eles façam sentido: 

“A maneira de os estimular a irem lá [à plataforma] é dar-lhes 

actividades que façam sentido, para eles sentirem que estão a fazer 

uma coisa com um contexto global” (E5e: IV-ind.,82, p.381). 

O professor E5e diz ter mais motivação numa participação mais interactiva 

quando sabe que apresenta uma actividade que depois vai ter desfecho dentro da 

aula. E apresenta um exemplo prático: 
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“OK. Se eu sei que para a semana vamos ter uma aula sobre poupar 

água, se eu for à internet e procurar um artigo sobre a poupança de 

água ou sobre a falta de água em África, e vou pôr essa actividade na 

plataforma, e disser aos alunos: “Vai haver esta actividade na 

plataforma”, e eles têm que ir ler em preparação para essa aula 

porque vai haver um debate, por exemplo, ou vão ter que ir escrever 

um artigo sobre isso. Eu acho isso muito mais motivador, porque é o 

tal objectivo a curto prazo – eu vou ver os efeitos dessa actividade já 

para a semana e vou ver se os alunos conseguiram aderir ou não” 

(E5e: Anexo IV, 72, p.380). 

O professor E4n também se refere a conteúdos relacionados com as aulas e 

sobretudo com características lúdicas para motivar os alunos a irem à plataforma:  

“Motivar, eu tento por exemplo, digo que está lá um jogo divertido. […] 

Se estamos a dar o ‘present simple’ na aula, indico que há lá [na 

plataforma] o ‘present simple” (E4n: IV-ind.,48, p.387). 

Do mesmo modo o professor E6n utiliza a importância dos conteúdos para 

motivar os alunos a utilizarem a plataforma: 

“Tento sempre [partir dos conteúdos para a plataforma] porque acho 

que não vale a pena estar ali a dizer: olha, vão à plataforma, têm de 

ir!” (E6n: IV-ind.,72, p.390). 

d) Motivação extrínseca: estímulos externos, persuasão    

Foram vários os processos motivadores extrínsecos que os três professores 

entrevistados individualmente dizem usar na motivação dos alunos à utilização da 

plataforma: falar pessoalmente, promessas de recompensa, despertar a 

curiosidade, fazer referência pública, provocar receio. Apenas o professor ‘esperto’ 

(E5e) diz não usar técnicas motivadoras apoiadas em estímulos externos, uma vez 

que se limita a falar particularmente com os alunos. 

O professor E5e diz que o único estímulo que utiliza para motivar os alunos 

é falar com eles em particular: 
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“tento falar com eles pessoalmente depois ou antes da aula” (E5e: IV-

 ind.,83, p.398).  

O professor E4n promete uma recompensa, um prémio, para estimular os 

alunos à plataforma:  

“Às vezes prometemos coisas, não é? Um premiozinho…” (E4n: IV-ind.,60, 

 p.398).  

Publicita os nomes de quem vai e estimula a curiosidade dos alunos: 

“Sim. Eu disse ‘tá aqui, quem é que vocês acham pensam que teve 

maior quantidade de exercícios na plataforma?’ ‘Quem é, teacher? 

Nós queremos saber’. Não, não podem saber, têm que ir na recepção 

e depois vêem lá, no cartaz, porque tá lá e depois vão lá ver. E depois 

eles tentam descobrir quem é que é, estão todos curiosos…” 

(E4n:Anexo IV, 61, p.387) 

O professor E6n usa um método mais rígido de persuasão, criando nos 

alunos receio de que a não participação lhes pode trazer consequências negativas 

no futuro. Por isso, em público, regista os nomes nos dossiers:  

“Eu vou buscar o file e ponho uma cruz para quem não fez os trabalhos de 

 casa na plataforma” (E6n: IV-ind.,104, p.399). 

Segundo Tapia e Montero (2004), o que se deve fazer para motivar os 

alunos é lançar mão de estratégias que possibilitem a sua motivação intrínseca. 

Embora estudos demonstrem que se a principal motivação do aluno for de tipo 

externo, ele usa muitas vezes estratégias teoricamente adequadas para despertar a 

motivação intrínseca.Ao contrário do professor ‘esperto’, os dois professores 

‘normais’ publicitam os aspectos negativos ou positivos relacionados com a 

participação dos alunos na plataforma.  

O professor E4n diz que nomeia em público os nomes dos que foram:  

“Sim. Como eu fiz, escrevi no ‘diário’, eu fiz isso” (E4n IV-ind.,61, p.387).  

O outro professor ‘normal’, advoga a criação de um quadro com os nomes 

para exposição na escola, do género do quadro de honra público. 
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E5e, o professor ‘esperto’, tem cuidado com o modo como aborda a 

participação dos alunos na plataforma, fazendo distinções a nível etário: evita falar 

em público com os mais velhos mas usa essa técnica para motivar os mais novos: 

“E eu tento falar com eles pessoalmente depois ou antes da aula. À 

frente dos outros, depende do nível – se forem mais velhos, podem 

levar a mal, os mais pequenos, eu acho que eles sentem orgulho nisso 

e os outros sentem-se mais motivados, se virem que os outros estão a 

ir lá e eles não estão” (E5e: AnexoIV-ind.,82, p.381). 

Louvar publicamente os alunos por práticas positivas pode ter efeitos 

motivadores, mas quando perante a turma se referem apenas os alunos que não 

cumpriram o que deles se esperava, os resultados podem não ser tão positivos 

(Brophy e Good, 1986), por isso é preciso um certo tacto quando se pretende usar 

a publicação como táctica motivadora. 

e) Motivação em função do que os alunos acham da plataforma 

 

O contexto social exterior à English Alive pode influenciar a atitude do aluno 

em relação à plataforma. Se o aluno sentir orgulho pelo facto de possuir uma 

password exclusiva que lhe permite o acesso a determinadas funcionalidades que 

ele considera úteis é mais natural que utilize mais a plataforma. Mas se ao seu 

redor se generaliza a ideia de que ‘desperdiçar’ tempo numa plataforma é ‘careta’, 

não é cool, então abre-se um fosso de relutância entre os alunos e a plataforma, 

por mais motivação que seja feita na English Alive. 

Tentámos saber o que pensam os professores sobre esse assunto. Na 

entrevista colectiva todos os professores concordaram em uníssuno que os alunos 

em geral gostam da sua plataforma (Anexo I, col.,431, p.341).  

O professor E1 acha que os alunos, mesmo que não a usem, no fundo 

gostam de ter uma plataforma: 

“Eu acho… que apesar… mesmo os mais velhos não irem lá, e 

dizerem que os exercícios que não prestam e preferem andar no 

Google e não sei o quê, não sei quê, eles no fundo gostam muito de 

dizer cá fora “mas eu ando numa escola que tem uma plataforma” 

mesmo que ele não a use, isso é o que acho… Mesmo com aqueles 
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que dizem que é rubbish que é ba, ba, ba não tenho tempo mas 

sabem que ela está ali, e podem não utilizar mas ela está ali e é uma 

mais-valia em relação às aulas” (E1: Anexo I, 428, p.341). 

O professor E2 acha que os alunos têm orgulho na plataforma:  

“They’re proud of it” (E2:I-col.,436, p. 342).  

E3 acha que são sobretudo os mais novos que se manifestam:  

“Os mais novos gostam, eles sabem que lhes faz bem […] So they really 

 think it’s helpful!” (E3: I-col.,439, p.342). 

O professor E4, na entrevista individual,  entende que a situação é diferente 

entre os alunos mais novos e os mais velhos:  

“Para os mais pequenos acho que sim [que é cool]. Os outros não, nada 

 para eles é cool, tentam esconder, têm vergonha” (E4n: IV-ind.,98, p.388).  

O professor E6 acha que a plataforma tem muito significado para os alunos, 

‘lá fora’:  

“É uma mais valia. ‘Eu tenho plataforma e tu não’ acho que para eles…” 

 (E6n: IV-ind.,130, p.389).  

O professor “esperto” E5 não foi questionado sobre este assunto. 

3.3  Interactividade: bidireccional e multidireccional, feedback 

Através de uma plataforma LMS como o Moodle há uma capacidade 

potencial para promover a natureza interactiva e construtiva do conhecimento e da 

aprendizagem. Pode promover a comunicação bidireccional (mail, por exemplo) e 

multidireccional através de ferramentas de tipo colaborativo como os fóruns, wikis 

ou chats ferramentas que podem facilitar os processos de aprendizagem se forem 

usadas colaborativamente (Onrubia, Colomina e Engel, 2010).  

Na interacção com os alunos alguns professores da English Alive que 

participaram na entrevista colectiva mencionam o facto de enviarem mails 

(comunicação bidireccional), mas apenas aos alunos que participam na plataforma. 

Os que não a utilizam, não recebem mensagens (E2, E3, E5).  
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Nas entrevistas individuais os professores foram mais específicos. E4n 

afirma que comunica por mail e  

“aos que não fizeram mando e-mail à mesma” (E4n:IV-ind.,88, p. 387).  

E6n diz que já não envia mails, mas “houve uma altura em que eu mandei 

mails” (E6n: IV-ind.,103, p. 399).  

O professor ‘esperto’, para além de enviar mails, é adepto da comunicação 

multidireccional usando algumas das ferramentas colaborativas disponíveis na 

plataforma, como é o caso do forum, do chat e do wiki.  

“Hum…e a maneira de os estimular a irem lá, é […] através de um 

fórum, por exemplo, em que possam comunicar uns com os outros, ou 

um chat. […] O Wiki também ajuda os alunos a criarem os trabalhos 

deles em grupo, mas online. Eles podem pôr um texto ou uma 

imagem. […] Eles têm que sentir que há uma coisa concreta que vão 

tirar da actividade. Há uma interactividade e acho importante para os 

alunos que são mais fracos.”(E5e: Anexo IV, 82-85, p.399). 

 

Sobre o feedback dado pelos professores 

Dar feedback a um aluno é muito importante e não devia ser descurado por 

parte dos professores. Os alunos ficam mais motivados e aprendem melhor com 

feedback dado o mais cedo possível, já que os erros não deveriam ficar sem 

correcção para não se tornarem sistemáticos (Rosenshine e Stevens, 1986). 

O professor E6 dá o feedback“em geral”, dentro da sala de aula e E4 dá os 

parabéns aos que fizeram bem e aos outros diz:  

“You can go again, I’ll mark it down” (E4n IV-ind.,75, p. 388). 

O professor ‘esperto’ refere a propósito do feedback que dá: 

“A nível desse tipo de actividade de que eu estava a falar, dou o 

feedback em relação àquilo que eles produzem dentro da aula. Se eu 

vir que o debate correu muito bem porque eles estão a utilizar a 

matéria que estava na plataforma, aí eu dou o feedback possível” 

(E5e: III.A-ind.,77, p.381). 
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Com excepção do professor ‘esperto’ E5e, pudemos verificar que é muito 

superficial a utilização das possibilidades da plataforma pelos professores da 

English Alive em processos de construção interactiva da aprendizagem com os 

seus alunos. E que o feedback é essencialmente dado em presença ou por mail, 

não se utilizando outras facilidades da plataforma para esse efeito. 

3.4. O que pensam os professores da participação (negativa ou 

positiva) dos alunos e obstáculos que condicionam essa 

participação: 

 

i) em função da idade;  

ii) em relação à escola;  

iii) quais as suas expectativas e reacções. 

 

i) Participação em função da idade 

É opinião generalizada, na entrevista de grupo e nas individuais, que os 

alunos mais novos têm uma participação mais regular na plataforma do que os mais 

velhos. Sobre os alunos mais novos afirmaram os professores: 

“O J.1 [10 anos] é a turma que vai mais à plataforma e eles são muito 

bons alunos em vocabulário” (E2: Anexo I-col.,388, p.356).  

 

“Os alunos do J.1 e J.2 [10-11 anos] passam horas na plataforma” (E3: 

I-col.,367, p.337). 

 

“[…] os mais novos … já não vêem uma plataforma  como brincadeira 

mas vêem como uma ferramenta mesmo. Que é como um livro, é, é 

tão importante como um livro da sala de aula (E6n: IV-ind.,98, p.388). 

 

“Os pequenos vão muito, mas também… vão lá porque gostam de 

fazer, mas vão porque sabem que vão receber um premiozito…um 

‘yes’… E às vezes é a competição, para ver quem é que consegue 

fazer mais” (E4n: IV-ind.,40, .400). 

 

a) Sobre os alunos mais velhos: 
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“Os CPE’s [nível mais avançado, 17-18 anos] no princípio do ano 

redondamente disseram: nós não vamos à plataforma” (E2: I-col.,370, 

p.358). 

 

“Enquanto os mais velhos já não vêem isso assim, como eles são de 

outra geração, entre aspas, não há tempo assim mas uma plataforma 

é diferente. Isto nasceu há pouco, as plataformas para eles nasceram 

há pouco tempo mesmo na escola. Hum… acho que eles ainda vêem 

aquilo como ‘ ah, a gente só vai se quer” (E4n: IV-ind.,99, p.388). 

 

“O FCE-2 [16 anos] por ex. quando chega a altura dos mocks ou dos 

exames…eles querem ir fazer trabalho extra” (E4n: IV-ind.,37, p.401). 

 

 “Hum…não, eu até pensava que com os mais velhos durante o 

período de exames que eles fossem lá mais, e fiquei admirada porque 

eles não vão lá com mais frequência do que vão durante o ano. 

Portanto em geral, é a motivação geral deles que os faz ir lá ou não” 

(E5e: III-ind.,48, p.388). 

 

Comparando a utilização da plataforma pelos mais novos e pelos mais 

velhos, em percentagem aproximada, o professor ‘esperto’ E5 afirmou: 

“Pronto, dos seis aos treze anos, diria que estamos a setenta por 

cento, talvez arriscaria a dizer isso porque estão muito mais 

envolvidos e é muito mais fácil motivá-los. Mais velhos que isso, aí 

diria talvez uns quarenta por cento” (E5e: III.A-ind.,46, p.379). 

ii) (Não) participação devido a compromissos com a escola 
 

Segundo alguns professores é recorrente ser invocada a escola oficial e o 

compromisso de testes como justificação dos alunos mais velhos não utilizarem a 

plataforma mais frequentemente. Dois professores, na entrevista colectiva, referem 

que há uma relação entre os testes na escola oficial e a fraca motivação pela 

plataforma (Anexo I, col., p.338): 

“They have a lot of tests and the older ones don’t go” (E2:II-ind.,371, p. 358). 

“[Não foram porque] tinham muitos exames na altura” (E6:I-ind.,379, p.337 ). 
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No entanto, na entrevista individual, o professor E5e (‘esperto’) rebate essa 

ideia, afirmando que a (não) frequência é durante todo o ano e não especificamente 

durante os períodos de testes ou de exames:  

“[…] fiquei admirada porque eles não vão lá com mais frequência do que vão 

 durante o ano. Portanto em geral, é a motivação geral deles que os faz ir lá 

 ou não (E5e: III.A-ind.,48, p.379).  

iii) Expectativas dos professores e reacções aos resultados da sua 

motivação 

As variações comportamentais do professor e a manifestação das suas 

expectativas reflectem-se em variações no desempenho do aluno (Shulman, 1986). 

Com efeito, a interacção entre professores e alunos requer uma mutualidade de 

carácter cognitivo mas também afectivo e neste sentido as emoções que se 

percebem nos outros proporcionam uma informação importante para interpretar e 

auto-regular as nossas relações e atitudes. De facto, “a interacção educacional não 

é emocionalmente neutra” (Miras, 2004, p.221). Se um professor manifestar as 

suas emoções ante o defraudar de expectativas directamente relacionadas com um 

aluno, é natural que o aluno seja afectado emocionalmente e inverta a sua linha de 

conduta, forçando-se a desempenhos até então por ele descurados.  

 No caso específico do nosso estudo, se um professor manifestar a sua 

tristeza a um aluno por este não ter utilizado determinados conteúdos na 

plataforma, é provável que o aluno tente ir à plataforma no futuro para o professor 

deixar de estar triste por causa dele. Isto pode sobretudo ser válido para alunos 

mais novos. Este assunto só foi aflorado nas entrevistas individuais e de modo mais 

específico com os professores ‘normais’. 

Na entrevista individual, o professor E4n é pragmático e tem consciência de 

que o sucesso das suas práticas motivadoras junto dos alunos é relativo:  

“Fiz motivação, alguns foram outros não” (E4n: IV-ind.,74, p.381).  

Também reconhece que alguns alunos vão em função dela e das suas 

reacções emotivas:  

“Alguns… não estou a dizer que sejam todos, não é? Mas há alguns…” 

(E4n:IV-ind.,76, p. 388).  
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Refere que algumas vezes fica desanimada e triste quando, após ter 

motivado os alunos, verifica  

“que ninguém foi” como numa situação em que “Fui lá ver e ninguém tinha 

 feito nada” (E4n: IV-ind.,71).  

E6n admite que os resultados da sua motivação nas aulas não estão de 

acordo com as suas expectativas mas não ficou disappointed, porque de certo 

modo já estava à espera. Mas refere situações em que ficou contente porque não 

esperava e teve surpresas positivas:  

“Sim, no J.1 houve alunos que eu pensei que não iriam com tanta 

frequência à plataforma, por exemplo o ‘F.P.’, é um preguiçoso na aula 

e passa a vida na plataforma. Nunca pensei que ele fosse…” (E6n: IV-

ind.,97, p.381). 

E acaba por admitir que fica triste quando o número de alunos que ‘vão’ à 

plataforma é muito inferior ao que esperava: “Com o meu feitio, fico triste” (E6n: IV-

ind.,150).  

4. Funcionamento futuro da plataforma: ponto de vista dos 

professores 

4.1 Obrigatoriedade: a plataforma deve ou não ser de uso 

obrigatório pelos alunos? 

 

A obrigatoriedade da utilização da plataforma pelos alunos foi sempre um 

tema recorrente nas conversas com os professores da English Alive. Pelas próprias 

características do ensino nessa escola, não seria fácil ‘obrigar’ os alunos a usar 

uma plataforma já que eles próprios não são ‘obrigados’ a aprender Inglês 

complementar ao ensino oficial, a não por interposição dos pais. Ainda mais quando 

a função principal da plataforma da EA se relaciona com a aprendizagem em 

complemento às aulas presenciais (b-learning) e não como mero display de 

informações, trabalhos de casa, notas ou material diverso imprescindível ao aluno. 

A ideia seria que os alunos fossem à plataforma pela sua utilidade, atrás de 

conteúdos e actividades veiculadas pelos professores. Vimos atrás a dificuldade 

que é motivar os alunos a vencerem a inércia para utilizarem a plataforma de forma 
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regular. E coloca-se a questão: será que, com a conivência dos pais, seria melhor 

obrigar os alunos a irem regularmente à plataforma? Será que os bons fins 

justificariam essa imposição? 

Na entrevista colectiva, o professor E2 acha que a plataforma devia ser 

obrigatória.Já o professor E4 entende que há prós e contras, é uma situação a 

contornar. O professor E3 sugere que todos podiam ter alguns minutos na sala de 

aula de uso da plataforma, até porque alguns alunos podem não ter acesso à 

internet. Por seu lado o professor E1 entende que primeiro se devia  

“ver o que é isto de ‘obrigatório’” (E1: I-col.,620, p. 350)  

e E5 acha que se deviam estabelecer regras, “como em tudo”:  

“Sim, ter uma regra, sim ter regras, essas tais âncoras para irem à 

plataforma. Agora, se houver alguém por ex. que não tenha internet… 

nós conseguimos contornar isso dando a informação de outra forma” 

(E5: I-col.,593, p. 350). 

Nas entrevistas individuais, o professor E6n (que não se manifestara sobre 

este assunto na entrevista colectiva) disse estar contra a hipótese da plataforma ser 

obrigatória:  

“não, não 100%!” embora tenha reconsiderado em coisas que não tenham 

peso excessivo: “Nalgumas coisitas, mas hum…” (E6n: IV-ind.,134).  

O professor E4n continuou a usar um tom cauteloso: “É complicado, haver 

alguns ‘musts’.[…] Depois vão começar talvez a ‘odiar’ entre aspas… a 

plataforma…” (E4n: IV-ind.,108, p.401).  

Acrescenta que não seria justo para os alunos que não têm possibilidades 

de aceder à internet.  

O professor ‘esperto’ (E5e) que na entrevista colectiva falara de ‘regras’, 

afirma agora que tornar a plataforma obrigatória podia trazer consequências 

negativas e acrescenta: 

“Eu acho que a maneira que estamos a fazer agora, que é fazê-los ir à 

plataforma, mas não de uma forma obrigatória, e depois se houver um 
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ou dois alunos que não vão à plataforma e conseguimos que eles vão 

lá de uma maneira não obrigatória, aí então colocar certas âncoras em 

que talvez haja um certo conteúdo de uma aula, que eles só vão ter 

conhecimento se forem à plataforma. É um tipo de isco – quando eles 

lá estiverem, eles apercebem-se que há mesmo necessidade de ir lá” 

(E5e: Anexo III.A-ind.,96,p.382).  

Duas palavras nos merecem destaque na resposta do professor ‘esperto’: 

âncoras e isco. A ideia seria manter a plataforma facultativa, continuando-se o 

papel motivador dos professores a partir da sala de aula, mas que essa motivação 

fosse corroborada com pequenos ‘musts’, pequenas tarefas ou publicações de 

interesse do aluno que funcionassem como aliciante e ancorassem a exploração 

mais abrangente de conteúdos ou procura interactiva de conhecimento. 

4.2  Que acham os professores da abertura da plataforma aos 

pais? 

Partindo do princípio que os pais estão interessados em estar por dentro do 

que os filhos fazem, e dado que uma plataforma Moodle permite algumas 

adaptações que facultam aos pais ir verificando a participação dos filhos, foi 

colocada aos professores (apenas das entrevistas individuais) a questão da 

abertura da plataforma aos pais. Este é um assunto recorrente quando se aborda 

as TIC na educação. Papert (1996) é um acérrimo defensor da interligação da 

família através do computador e das novas tecnologias, como atesta o título do seu 

livro “The connected family- bridging the digital generation gap” (Papert, 1996) onde 

fala de ‘family learning culture’ e do preenchimento do gap digital através do 

envolvimento de toda a família, incluindo os avós. Prensky (2006) defende que os 

pais devem partilhar o mundo digital e as novas tecnologias com os filhos, 

partilhando com eles os próprios vídeo games e Buckingham (2007) admite a 

possibilidade dos pais usarem as facilidades da internet e da globalização para 

assumirem em casa papeis normalmente atribuídos à escola e aos professores. 

Os três professores estão abertamente de acordo com a abertura da 

plataforma online aos pais (Anexo IV). O professor E4n afirma:  

“Eu acho bom! Porque também para os pais verem que eles também estão 

 a aprender, e que estão a fazer alguma coisa útil” (E4n: IV-ind.,111).  
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Já E6n não vê nisso qualquer inconveniente e acha que provavelmente  

“eles [os pais] até ficam impressionados: Tu já estás a olhar isso?” (E6n: IV-

 ind.,140). 

E5e, o professor ‘esperto’, não só concorda como acha que essa abertura 

seria uma maneira de os pais ajudarem os professores nos processos de 

motivação: 

“Eu acho que quanto mais os pais estiverem envolvidos na 

plataforma, mais fácil é motivar os alunos porque se nós sentimos que 

os pais estão a dar uma certa força em casa para eles irem à 

plataforma, para utilizarem a plataforma, vai ser uma ajuda. […] Mas 

eu acho que é sempre de abrir a plataforma aos pais, pelo menos para 

eles saberem que existe e terem conhecimento do trabalho que 

estamos a fazer” (E5e: Anexo III.A, ind.,105,p.384). 

4.3  Tutor: como encaram os professores a hipótese de um tutor 

online 

As práticas pedagógicas deverão mudar, adaptando-se às inovações e 

mudanças que as TIC possibilitam, assegurando o professor o papel de catalisador 

dos processos educativos (Blásquez e Alonso, 2006b; Cabero, 2007; Cuadrado e 

Fernández, 2009; Castañeda e Adell, 2011). A médio prazo, perante o alargamento 

das facilidades da internet e crescente oferta de meios e recursos, é inevitável que 

o professor gradualmente vá alterando o seu papel tradicional,  

“substituindo-o pelos papéis de selector e gestor dos recursos disponíveis, 

tutor e consultor no esclarecimento de dúvidas, orientador e guia na 

realização de projectos de mediador de debates e discussões” (Coll e 

Monereo, 2010, p.31). 

Do mesmo casulo global que engloba toda a prática pedagógica do 

professor, vai-se formando inevitavelmente uma especialidade pedagógica com 

contornos similares ao papel de um tutor. Nas escolas em geral, o papel de e-

tutor funde-se com o papel de professor, até porque o processo de integração 

das TIC está num período de adaptação, estando ainda esbatidos os contornos 
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das novas atribuições dos professores. O tempo e a aceleração da História 

encarregar-se-ão de separar as águas.  

Quisemos aproveitar a oportunidade do nosso estudo para inquirir os 

professores sobre o que pensam do papel de um e-tutor. E como todos os 

professores na English Alive têm já largos anos de experiência, seria 

interessante saber como se sentiriam se parte das suas funções passassem a 

ser mais conotadas com o papel de um tutor, com alteração das funções 

tradicionalmente ligadas ao papel do professor. 

Na entrevista colectiva, verificámos que a maioria dos professores tinha 

noção das funcionalidades de um tutor num sistema educacional, uma vez que 

tiveram tutores durante a sua formação académica no Canadá ou na África do 

Sul (tutorial). Segundo eles, um tutor no ensino presencial 

“é um complemento ao professor” (E6: I-col.,248, p. 329), “É um que dá 

mais apoio individualista… Ajuda mais o aluno, talvez.” (E4: I-col.,250, p. 329).  

Dois professores aprofundaram a noção de tutor, demarcando-o bem do 

papel do professor: 

“O tutor separa os grupinhos…… dos alunos e quem tiver dúvidas, 

explicações mais pormenorizadas… Portanto é um ajudante” 

(E6:Anexo I-col.,254, p. 329). 

“[O tutor tem] um plano a seguir, um plano que é dado. Um tutor vai 

dar mais apoio […] especificado vai mais às necessidades do aluno, 

das dificuldades desse aluno” (E3: I-col.,260, p. 330). 

O professor E5e, referindo-se mais ao apoio online (e-tutor), não fez tanta 

distinção entre o papel do tutor e do professor:  

“É como um professor, mas que dá atenção online.” (E5: I-col.,241, p. 329).  

Para além do papel do tutor como complemento ao papel do professor, 

todos os entrevistados na EC concordaram que cabe ao tutor o papel de guia na 

orientação e gestão do enorme caudal de informação colocado à disposição dos 

alunos. À pergunta lançada: “quem deve guiar o aluno?”, todos afirmaram: 
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“Tutor, tutor” (I-col.,294, p.331).  

O professor E2 alerta: “Os alunos têm muita dificuldade, como há tanta 

informação, perdem-se” (E2: I-col.,282, p.331).  

E o excesso de informação pode conduzir ao caos, ao silêncio, como refere 

Umberto Eco (1987, citado em Coll e Martí, 2002). 

Quando colocados perante a questão se o papel do professor podia virar 

papel de tutor, ninguém viu problema nessa possibilidade: “Eu não acho mal, eu 

não me importava nada. […] Eu acho que nós não deixamos de ser professores, 

logo não deixamos de ser tutores” (E3: I-col.,304, p.332). O professor E3 considera 

que ser professor e tutor é “uma coisa tão distinta”, mas E5 tem opinião contrária, 

considerando que a nível da escola “somos só um, é professor e tutor em um, nós 

damos conhecimento e temos de saber guiar a informação…”(E5: I-col.,302, p.332). 

Nas entrevistas individuais esta questão só foi apresentada a esse professor 

‘esperto’, que manteve a não separação entre os papéis de professor e tutor, como 

tinha sustentado na EC: 

 “Hum…eu acho que com a estrutura de ensino que nós temos aqui na 

EA, nós acabamos por ser tutores e professores ao mesmo tempo 

porque não há essa distinção entre professor e aluno. Há uma certa 

cumplicidade de certa forma entre os professores e os alunos e isso 

acaba por facilitar um pouco a comunicação” (E5e: Anexo III.A-

ind.,100, p.383). 

O professor E5e entende que o acompanhamento dos alunos na plataforma 

não tem de ser necessariamente feito pelo professor,  

“poderia ser feito por uma terceira pessoa, mas teria de haver uma 

coordenação muito cuidada” para que o aluno não se dirija ao professor acerca de 

assuntos que lhe são alheios (E5e:  III-ind.,101, p. 383).   

Essa coordenação poderá também determinar a distribuição das tarefas de 

acordo com a interactividade prevista e as metas a atingir. No caso específico do 

ensino e aprendizagem de uma língua viva seria lógico que a actividade interactiva 

estivesse mais a cargo do professor: 
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“Se for a verificação de exercícios, a avaliação, pode ser feito por uma 

terceira pessoa, mas a comunicação directa com o aluno, aí tem que 

ser sempre feita por o professor. […] Sim, acho que onde o aluno não 

se apercebe do envolvimento do professor, não há problema” (E5e: 

Anexo III.A-ind.,102-104, p.383). 

Mais do que discutir a fronteira das atribuições do e-tutor ou do professor, ou 

comparar exaustivamente as diferenças entre o ensino presencial e online, o 

importante é que a componente online valha mesmo a pena. E o envolvimento de 

um e-tutor (ou e-moderador) pode tornar essa tarefa mais eficaz com poupança de 

recursos (Salomon, 2003). 

 

1.2. Diários e observação de aulas 

Com as entrevistas, recolhemos, analisámos e apresentámos o pensamento 

e disponibilidade global dos professores em relação à implementação de uma 

plataforma online na escola onde leccionam (English Alive). Esses dados, 

recolhidos através da entrevista colectiva e das entrevistas individuais, foram 

fornecidos pelos professores em função de predisposições ou de ideias 

generalizadas, nem sempre sustentadas pela prática.  

Sem colocarmos em causa a importância e a fiabilidade da grande maioria 

desses dados (validada por diversas triangulações na apresentação que fizemos no 

capítulo anterior) considerámos ser importante analisar a atitude de um grupo 

representativo dos professores da E.A. que resultasse directamente da sua praxis 

junto dos alunos em processos motivadores. 

Quais as suas expectativas antes e depois de uma aula de motivação dos 

alunos à utilização de uma plataforma? Como se iria desenvolvendo o pensamento 

e atitude desses professores ao longo desse processo motivador junto dos alunos? 

Qual a reacção dos professores às vitórias e fracassos dessa motivação?  

Tentámos alcançar respostas para essas questões relacionadas com a 

atitude dos professores através de dois processos de recolha de dados: diários e 

observação de aulas videogravadas. 

 



CAPÍTULO  IV – ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

222 

 

a) Diários 

 

Pretendíamos com os diários recolher informações pessoais diferenciadas 

das que tinham sido fornecidas pelos dados das entrevistas. É que a entrevista é 

limitada a nível temporal, sendo a opinião do momento a que fica, sem 

possibilidade de ser refeita. E o conhecimento resultante de uma entrevista não 

surge unilateralmente, é o resultado de pelo menos duas pessoas que interagem 

segundo perspectivas diferentes (‘inter-view’). As conclusões inferidas da análise 

dos dados das entrevistas inserem-se num contexto interpessoal e vão sendo 

exploradas e desbravadas num processo parecido com a escavação determinada 

de um mineiro ou com a exploração vagabunda de um viajante, como afirmam 

Kvale e Brinkman: “the interviewer [seen] as a miner or as a traveller” (2009, p.48).  

Já num diário os dados são fornecidos unilateralmente, não há 

interactividade na sua produção inicial ou no processo de recolha. As opiniões não 

são formuladas de forma espontânea, não são lineares, estendem-se a nível 

temporal e são eventualmente refeitas em função das actuações junto dos alunos e 

das reacções destes. O sujeito pode manusear os dados, alterando ou 

costumizando o texto final que nos é facultado para análise. Os diários, mesmo 

preparados, não deixam de ser um produto que reflecte as características de quem 

o fez. Mas se por um lado esperávamos obter nos diários opiniões mais 

amadurecidas e mais pensadas, temos a noção de que os diários podem ter défice 

de subjectividade, já que os professores os escreveram para serem lidos. Por isso 

na análise e apresentação dos seus dados esforçámo-nos por separar a 

intencionalidade do autor da intencionalidade do próprio texto (Bardin, 1977). 

b) Observação de aulas videogravadas 

Faltava-nos ainda confrontar a subjectividade da opinião dos professores 

nos diários com a observação da sua prática dentro da sala de aula. Precisávamos 

de observar como os professores levaram a cabo as suas técnicas motivadoras 

dentro da sala de aula, registando e analisando os seus processos comunicativos 

verbais e não-verbais. O que o professor ‘achava’ que tinha conseguido junto dos 

alunos (e que ia escrevendo no diário), podia não estar de acordo com as reações 

desses alunos (registadas através das videogravações e posteriormente 

observadas e analisadas). Por exemplo, na nossa apreciação final da observação 

de uma aula, escrevemos acerca da actuação do professor: “Não conseguiu captar 
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o interesse dos alunos”. No diário, o comentário desse mesmo professor acerca da 

sua própria atuação foi: “A filmagem correu OK”. 

 É pois uma análise de apresentação em confronto que pretendemos levar a 

cabo. Um confronto entre o que os professores escrevem nos seus diários e o que 

observámos nas aulas através de filmagens. Entre os processos motivadores que 

se preparam, aguardando que resultem, e a prática dentro da sala de aula na 

intercomunicação com os alunos. Entre os resultados que se pensa terem sido 

alcançados e as manifestações efectivamente observadas durante os processos 

comunicativos, dos professores e dos alunos. 

Recordando as opiniões manifestadas nas entrevistas atrás analisadas, os 

professores são da opinião de que, para os alunos vencerem a inércia e usarem a 

plataforma com os conteúdos e as ferramentas interactivas: (i) não basta 

disponibilizar uma plataforma online a funcionar de forma eficaz; (ii) é preciso algo 

mais do que uma simples indicação nas aulas acerca dos conteúdos novos na 

plataforma; (iii) os resultados são muitas vezes surpreendentes, e o que se 

pressente na aula nem sempre tem correspondência com a realidade.  

Quando uma plataforma não é obrigatória, o professor tem de encontrar processos 

que motivem os alunos a colaborar. 

De acordo com os registos nos diários e a observação dos professores da English 

Alive, esses processos podem ser sequenciados em três fases: 

1. Preparação: expectativas em relação a uma determinada tarefa 

ou objectivo, intenções prévias em relação ao que se pretende, 

antecipando reacções dos alunos para que os resultados sejam 

eventualmente positivos. Nesta fase o professor planifica em 

função do que pretende em termos pedagógicos, de acordo com 

o nível e as características dos alunos. 

2. Acção: estratégias motivadoras diversificadas durante a aula 

tendo em conta os fins que pretende atingir. Acompanhamento 

constante do professor através da plataforma, interactividade 

com os alunos, feedback constante. 

3. Reacção: dos alunos às estratégias seguidas pelo professor e do 

professor em relação à atitude dos alunos (positiva ou negativa) 

perante a plataforma.  
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Estas três fases correspondem às três categorias-mãe que referimos no 

capítulo anterior e que, associadas às diversas subcategorias, preenchem a grelha 

que nos vai servir de suporte à análise comum do conteúdo dos diários e das 

observações (tabela 12). Deste modo evitamos redundâncias e, seguindo uma 

análise holística de confronto, estamos a seguir em simultâneo um processo global 

de triangulação que contribui para a validação deste nosso estudo.  

Tal como fizemos com as entrevistas, talvez seja conveniente explicarmos o 

processo de identificação que usámos quando queremos referir unidades de registo 

ou citações mais extensas retiradas do texto dos diários ou das transcrições das 

videogravações. Os professores são referidos com um P (de professor) e um 

número seguido de um ‘n’ ou ‘e’ (conforme participe neste estudo apenas na 

condição de professor ou tenha funções de responsabilidade na escola e seja co-

responsável pela implementação da plataforma online. A seguir, em numeração 

romana, referimos o Anexo seguido o número correspondente à unidade de registo, 

a um segmento de texto relevante. Quando fazemos referência a linguagem não- 

verbal (análise das observações videogravadas) acrescentámos NV.  

Figura 10: Processo de identificação usado para referenciar unidades de registo 

organizadas nos Anexos (diários e observações de aulas videogravadas) 

 

 

1.   Expectativas e intenções prévias dos professores 

Nas entrevistas, e sobretudo na entrevista coletiva, já tivemos oportunidade 

de verificar que, a priori, praticamente todos os professores tinham grande crença 

nas potencialidades das TIC e em especial na grande utilidade da plataforma como 

auxiliar no ensino e aprendizagem. E quando iniciaram o processo motivador foram 

acalentando expectativas prévias de sucesso em conjunto com ideias bem-

intencionadas, prevendo sempre uma reação positiva imediata por parte dos 

alunos.  
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Essas expetativas e intenções são profusamente realçadas nos diários pelos 

quatro professores, e ilustradas por palavras como ‘esperar’ ou ‘esperança’ (Anexo 

VII):   

P2n: “Em princípio espero que seja uma tarefa fácil” (Anexo VII-d, 1, 

p.440). 

P3e: “Esperamos que, como se aproxima o exame simulado, eles se 

inspirem e façam actividades na plataforma” (VII-a, 32, p.446); 

“Vou apresentá-las na esperança de que a ideia de fazerem o primeiro 

exame simulado os intimide” (VII-a, 30, p.446). 

P4e: “(…) esperava que este mês a participação fosse melhor do que 

a do mês passado” (VII-b, 37, p.450). 

Encontramos ainda expressões que nos levam a conteúdos semânticos 

relacionados com incerteza e dúvida, que obrigam a repensar estratégias mas não 

demovem os professores da procura da concretização das suas intenções: “não sei 

exactamente”, “como é que…?”, “será que…?”, “vamos ver”, “talvez os motive”, 

“para ver o que dá”: 

P1n: “Não sei exactamente o que dizer (…). Como é que os posso 

convencer a ir à  plataforma sem os forçar?” (Anexo VII-c, 4, p.438); 

“Talvez mais alunos me passem a enviar mensagens” (VII-c, 9, p.439). 

P2n: “Será que vão fazer o trabalho de casa?” (VII-d, 8, p.441). 

P3e: “Vamos ver após a primeira semana quantas pessoas foram 

suficientemente curiosas para visitar a plataforma” (VII-a, 9, p.444); 

“Clicar no rato para seleccionar uma resposta talvez os motive” (VII-

a,15, p.444).     

P4e: “(…) resolvi ‘abanar’ os alunos para ver o que dá” (VII-b, 34, 

p.450). 

E quando o feedback dos alunos faz avolumar as dúvidas, não será 

suficiente os professores desejarem e terem esperança para que os alunos 

realmente correspondam às expectativas dos professores e participem nos 

processos de aprendizagem mediados pela plataforma. 
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1.1       Resoluções dos professores 

Para que as expectativas dos professores se tornem realidade, os alunos 

precisam de interiorizar uma relação entre o seu esforço e alguns efeitos práticos, 

de preferência que se reflitam de maneira positiva nos processos de ensino e 

aprendizagem da sala de aula (Wittrock, 1986). Terão de sentir necessidades que 

justifiquem o esforço a despender na utilização da plataforma.  

Os professores percebem isso e nos seus diários alinham-se várias 

expressões com carga semântica associada a resoluções que os professores 

assumem para conseguirem reações positivas por parte dos alunos. São exemplo 

dessas expressões: “tenho de usar”, “vou dar-lhes”, “vou apresentá-las”, “vou ficar a 

torcer”, “preciso de usar”, “vou falar”, “resolvi abanar”, “vou mostrar“, que 

sublinhámos nas frases que citamos a seguir, retiradas do Anexo VII: 

P1n: “Tenho de usar uma abordagem diferente" (Anexo VII-c, 4, 

  p.438). 

P2n: “Vou motivar os alunos do Nível 1 esta tarde” (VII-d, 1, p.440); 

“Vou ficar a torcer que sim” (VII-d, 8, p.450); “Preciso de usar 

linguagem simples” (VII-d,14, p.441). 

P3e:  “Vou dar-lhes um exercício de leitura para ser feito na 

plataforma” (VII-a, 14, p.444). 

P4e: “(…) vou falar novamente na importância de praticar na 

  plataforma” (VII-b, 11, p.447); 

  “(…) amanhã na minha aula vou motivá-los(…)” (VII-b, 23, 

  p.449); 

   “(…) resolvi ‘abanar’ os alunos para ver o que dá” (VII-b, 34, 

  p.450); 

   “Vou mostrar na aula para ver a reacção” (VII-b, 34, p.450). 

Tendo em conta não apenas os exemplos supra citados mas toda a análise 

global do texto dos diários (Anexo VI) verificámos que três dos professores 

repetiram a forma verbal ‘vou’ durante 12 vezes. Essa repetição exemplifica por 
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parte dos professores uma grande determinação em conseguir resultados positivos 

junto dos seus alunos, os receptores das suas mensagens. 

1.2       Adaptação, mudança de técnica 

Os professores vão registando nos seus diários que nem todas as técnicas 

têm os resultados positivos que aguardavam, sobretudo quando verificadas na 

prática. Acabam por admitir que devem mudar a sua abordagem ou alterar algumas 

das suas estratégias motivadoras através dos conteúdos, das temáticas ou das 

metodologias seguidas. À medida que os diários vão avançando no tempo, vão 

aparecendo registos que espelham um processo continuado de adaptação dos 

professores em função do feedback que vão recolhendo junto dos alunos e da 

frequência com que eles utilizam a plataforma. 

Professor P1n: 

 a) No seu diário (Anexo VII, p.448), P1n entende que tem de usar uma 

‘abordagem diferente’, mas não sabe como pode “convencer” os alunos a irem à 

plataforma “sem os forçar” (sequência nr.4). Admite que tem sobretudo de usar 

essa abordagem diferente de acordo com o nível dos alunos (4). Considera 

diversificar o contacto com os alunos através do envio de mensagens escritas: 

“Talvez mais alunos me passem a enviar mensagens” (9). E lança ainda mão de um 

subterfúgio de resultados quase garantidos: publica as notas dos alunos apenas na 

plataforma, usando “isso para os convencer” à sua utilização (5). 

b) Na observação da aula do professor P1n comprovámos os seus receios 

admitidos no diário quando afirma não saber como convencer os alunos a aderirem 

a uma abordagem diferente. Na análise da sua linguagem verbal, verificamos que 

P1n acabou por testar e abandonar duas das abordagens que achava de eficácia 

imediata (Anexo IX-c, nr.38, p.486): 

i) tenta em vão cativar os alunos com o facto da plataforma não ser 

obrigatória, embora destaque o seu lado muito benéfico: “The 

platform is not obligatory but it’s very good for you” (IX-c, 25, p.485); 

ii) a seguir muda de técnica, tentando dirigir o interesse dos alunos 

para conteúdos ‘light’ que eles habitualmente desejam, resumindo 

com frase abrangente: “There’s so much stuff on the plataform” (IX-c, 

27, p.486). Perante uma reacção não muito positiva por parte dos 
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receptores, lança para a sala palavras que normalmente soam bem 

aos ouvidos dos alunos: jogos, exercícios de escolha múltipla, 

leituras… Mas não foi isso que aconteceu, com alguns alunos a 

responderem ‘não’ às perguntas que foram formuladas com ‘tag 

questions’  do género “You like games, don’t you?” (IX-c, 28, p.486), 

que quase obrigam a respostas afirmativas (Anexo IX-c,30, 32, 35, p. 

486).  

Estas abordagens que o professor P1n foi progressivamente adaptando, 

foram abundantemente apoiadas ao nível da expressão não-verbal, conforme foi 

sendo anotado na descrição etnográfica (Anexo IX-c, NV, p.486): 

 Quando o professor pergunta aos alunos se gostam de jogos,  

“P1n segura os dedos das mãos à altura do peito” (nrs. 29, 48, p.486), gesto 

recorrente de auto-contacto, de auto-adaptação inconsciente (Cuadrado, 

1992) que pretende também apelar à emotividade, demonstrando carinho. 

 Durante este processo de mudança de estratégia, P1n faz uso constante da 

expressão corporal a nível torácico: enfrentando a oposição dos alunos ao 

manter o corpo em posição vertical exagerada e rígida (39); balançando o 

corpo em direcção aos alunos para ritmar as frases e captar-lhes a atenção 

(39); assumindo uma atitude de incredibilidade notoriamente encenada, 

quando “inclina o corpo para trás” (nr.48, p.487). 

 Ao nível da expressão facial realçamos o seu riso em sequência de uma 

forte chamada de atenção a um aluno (43), que serve para atenuar e 

desdramatizar o ambiente, situação comum na comunicação professor-

alunos, como aliás foi referida por Cuadrado (1992, p.149), trabalho que nos 

serve de referência em toda a nossa análise da linguagem não-verbal.  

 As diversas manifestações prosódicas que se integram nesta sub-categoria 

(“adaptação, mudança de técnica”) tiveram a finalidade não apenas de reforçar a 

importância da mensagem mas foram também um meio de controlar e tentar dirigir 

a atenção dos alunos (Anexo IX-c, NV, p.484/485): 

 “P1n levanta o tom de voz” (IX-c, 25,p.485) para acalmar os alunos; 

 fala sobre a plataforma de forma “pausada” com afirmações que terminam 

em ‘tag questions’ (…) (IX-c, 27,p.486); 
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 reforça e prolonga a nível fonético um nome próprio (“Joãããooo…”) para 

chamar a atenção e amenizar o ambiente” (IX-c, 42, p.487). 

 Ao nível linguístico, para além das já referidas perguntas com ‘tag’ no final 

(em português essas perguntas terminariam com ‘não é verdade?’), P1n reforça a 

pergunta com a negativa: “[you] Don’t like games?” (nr.31,p.486). Em ambos os 

casos se pressupõe uma afirmativa como resposta.  

De realçar ainda o uso da antítese ao referir que a plataforma não é 

obrigatória, mas é muito boa (ou seja, podem optar por não ir, mas devem ir, 

porque é para vosso bem) (25). 

Professor P2n: 

a) P2n afirma no seu diário (Anexo VII-d, p.489) que deve ter cuidado em 

relação ao modo como deve interagir com os alunos, tem consciência que 

deve usar uma “linguagem simples” sobretudo na relação com os alunos 

mais novos e que se deve focar na “importância da plataforma” para 

consolidação da matéria dada nas aulas, dando assim relevância aos 

conteúdos para provocar o interesse e colaboração dos alunos (14).  

b) Na observação da aula videogravada verificamos que a linguagem verbal 

utilizada por P2n foi directa e “simples”. A maioria das frases (Anexo IX-d, V) 

são questões formuladas para respostas também simples e directas, que se 

aguardavam fossem afirmativas (o que nem sempre aconteceu): 

“What’s your favourite activity on the platform?” (IX-d, 7,p.498); 

“Do you like the songs?” (IX-d, 15, p.498); 

“What activities do you want from the platform?”(IX-d, 51, 52; p.502). 

As frases afirmativas proferidas por P2n reflectem a sua opinião de 

professor, que é imposta aos alunos, e andam à volta de duas ideias base: a 

plataforma é importante para fazer revisões e para melhorar o inglês 

(‘revision/improve’): 

 “The platform is very important for revision…” (IX-d, 28, 31, 34; p.500); 

“Remember: the platform is to help you to improve your English! To 

revise…”(IX-d, 56, p.501);  
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“… to revise your English” (IX-d, 60, p.502). 

Pronuncia essas palavras nucleares do seu discurso usando um tom muito 

forte e arrastado, marcando e prolongando as sílabas foneticamente e dividindo até 

a palavra ‘revision’ ao meio para melhor a reforçar (34, 35), assistindo-se à 

relevância de elementos prosódicos diversificados (Anexo IX-d, NV, p.500). 

Mas é ao nível da linguagem que mais se notam os traços de simplicidade 

comunicação directa que P2n resolveu adoptar: predomina no seu discurso a 

função apelativa da linguagem (Jakobson, 1963) fazendo recair a mensagem sobre 

o receptor (alunos). Esse direccionamento da mensagem é também ilustrado pela 

repetição de pronomes pessoais que se referem ao destinatário da mensagem 

‘(tu’). Verificamos, por exemplo, que apesar do discurso do professor P2n ser 

bastante reduzido, repete o pronome ‘you’ 25 vezes!  

Toda essa expressão oral se sincroniza com linguagem não-verbal que se 

verifica sobretudo com gestos e movimentos corporais (kinésica) e no uso intenso e 

direccionado do olhar (oculésica), acrescentando redundância à função apelativa 

Anexo IX-d, NV): 

“Olha para o fundo, mexe as mãos continuadamente, levanta 

ligeiramente a cabeça” (IX-d, 28, p.500); 

“Aponta a cabeça e aponta o olhar para um aluno à esquerda” (IX-d, 

42, p.501); 

“Aponta para o aluno A4 e inclina a cabeça aguardando uma resposta” 

(IX-d, 52, p.502). 

Os professores ‘espertos’ foram mais específicos na determinação e 

adaptação das técnicas e actividades destinadas à comunicação com os alunos. 

Professor P3e:   

a) O professor P3e conclui no diário (Anexo VII-a, p.443) que precisa de uma 

abordagem diferente com os alunos da sua turma, de nível mais avançado. 

Acredita que as novas tecnologias por si podem motivar mais do que “pegar 

numa caneta” (VII-a,15, p.444) e espera que a motivação dos alunos surja 

com a necessidade de se prepararem para um “exame simulado”, 
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baseando-se na crença geral de que os alunos se intimidam sempre que 

têm de fazer um exame, mesmo simulado.  

Resolve adotar perante os alunos uma técnica de apresentação clara, 

despendendo para tal de “demasiado tempo a falar do que queria que eles 

fizessem para trabalho de casa” (VII-a,16, p.444). 

Poderá assim explicar aos alunos detalhadamente os benefícios da 

plataforma em relação aos resultados do exame que todos ambicionam, já 

que “foram colocadas actividades de prática de exame na plataforma para 

os alunos fazerem” (VII-a, 30, p.446). Espera que os alunos “se inspirem e 

façam actividades na plataforma” (VII-a,32,p.446), e como incentivo 

suplementar P3e disponibilizou na plataforma “um exercício de leitura” (VII-

a,14,p.44). 

 

b) Na observação da videogravação do professor P3e (Anexo IX-a, p.468/469) 

pudemos comprovar que a adaptação técnica que ele regista no diário foi 

seguida na sala de aula perante os alunos. Efectivamente usou a 

clarividência como método e despendeu “demasiado tempo” (290 minutos, 

quase metade da gravação) em explicações cuidadas acerca do que 

pretendia que os alunos fizessem através da plataforma: quando, o quê, 

para quê, qual a duração prevista, o prazo dado para conclusão e o que o 

professor vai fazer para acompanhar os alunos nas tarefas propostas: 

“One is a listening exercise, it takes only about five minutes, another 

one is a reading exercise for you to do on your own, and the third one 

is a small activity connected with prepositions” (Anexo IX-a, 37-V, 

p.470). 

Apoiou-se em linguagem não-verbal ao nível da expressão kinésica com 

movimentação das mãos e dos dedos para corroborar a importância da mensagem 

e clarificar o que pretendia dos alunos: “Vai usando os dedos para demarcar as três 

coisas que quer que os alunos façam” (IX-a, 37-NV, p.470). 

Professor P4e:    

a) P4e admite no seu diário (Anexo VII-b, p.467) que as técnicas utilizadas 

inicialmente não tiveram os resultados desejados, pois pensava que um 
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conteúdo novo (texto) colocado na plataforma seria o bastante para que “os 

alunos fossem à plataforma e lessem o texto” (VII-b, 7,p.447).  

Confiante no seu poder de persuasão, vai falar novamente com os alunos, 

centrando o seu discurso na importância da prática de conteúdos:  

“ (…) vou falar novamente na importância de praticar na plataforma” (VII-

b,11,p.447).  

Decide-se também por tentar outras abordagens mais bruscas para ‘abanar’ 

os alunos, criando uma listagem de ‘top students’ que vai  

“mostrar na aula para ver a reacção” deles (VII-b, 34,p.450). 

 

b) Na aula videogravada, P4e muda de abordagem e de tema, para algo que 

anuncia como ‘novo’: “OK, today, now I have something new to you” (Anexo 

IX-b, 21-V,p.475).  

Dá muito ênfase a essa novidade (projetos de Julho, normalmente 

apreciados) e realça o facto de os alunos serem seus receptores especiais, 

carregando e prolongado a nível prosódico a palavra ‘you’. 

Esta apresentação de uma nova técnica é escorada de forma eficiente em 

manifestações de linguagem não-verbal sobressaindo as expressões kinésica, 

facial e visual, que auxiliam na captação da atenção e do interesse dos alunos, 

reforçando a interação comunicativa (Cuadrado, 1992): 

“A professora estica ambos os dedos indicadores para os alunos em 

movimentos repetidos com as mãos, como reforço do ‘you’. Encara os 

alunos com olhar fixo, franze a cara com expressão simpática, 

sobrancelhas arqueadas” (Anexo IX-b, 21-NV,p.475). 

1.3       Interpelação directa aos alunos 

Muitas vezes os professores tentam auscultar a opinião dos alunos para 

definirem o que fazer posteriormente. Nos diários existem vários registos escritos 

onde os professores referem essa atuação e, através da observação das 

videograções, pudemos comprovar esse procedimento com vários exemplos de 

interpelação direta aos alunos na sala de aula. 
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Diários (Anexo VII): 

P1n:  “Hoje perguntei à minha turma quanto tempo tinha passado 

desde que  foram à plataforma” (Anexo VII-c, nr.1,p.432); 

  “Pedi-lhes para fazerem os exercícios de gramática” (VII-c, 

2,p.432). 

P2n: “Resolvi perguntar-lhes a seguinte questão ‘O que é que vocês 

querem na plataforma?” (VII-d, 18,p.435). 

P3e: “Perguntei-lhes se eles preferiam ser filmados ou se eu tirava 

fotos” (VII-a, 22,p.445). 

P4e: “Então foram à plataforma?” (VII-b, 13,p.448); 

“Então porque é que não vão agora um bocadinho à plataforma 

antes da aula e vêem? E os outros porque é que não fizeram 

os exercícios que eu pedi?” (VII-b, 14,p.448); 

 “Então ainda não foram ao novo fórum sobre os TV 

programmes?” (VII-b, 24,p.449); 

“Pedi-lhes novamente para arranjarem um bocadinho de tempo 

para irem à plataforma porque era bom para eles” (VII-b, 27, 

p.449). 

Observações (Anexo IX- Verbal): 

Para além dos registos da linguagem verbal e não-verbal organizados em 

tabelas individuais (Anexo IX), também nos foi de grande utilidade a tabela do 

Anexo X, onde fizemos o confronto da linguagem verbal utilizada pelos quatro 

professores em função de temas e técnicas de abordagem (que depois levaram à 

formação das categorias finais). 

P1n:  “Como?! What are you talking about?” (Anexo IX-c, 7,p.484); 

          “What do you think? What do you think?” (IX-c, 66, 93,p.489); 

           “So, what is more important for you?” (IX-c, 75,p.489); 

P2n: “Are you listening to me? Yes or no?” (Anexo IX-d, 6,p.497); 
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“What’s your favourite activity?” (IX-d, 7,p.498); 

“Aren´t they good? [listening activities]” (IX-d, 13,p.498); 

“No?!... Why?” (IX-d, 24, p.499); 

“Do you like (…)?” (IX-d, 11,15, p.498); 

“What activities do you want?” (IX-d, 51, p.502); 

“What do you want from the platform? That’s not there? What 

diferent things?” (IX-d, 52,p.502). 

P3e: “Do you understand what I’m saying? All right?” (IX-a,10,p.468); 

“Correct? Yes or no?” (IX-a,14, p.468). 

P4e: “That was very good, OK? Did you like the exercises?” (IX-b, 

 3, p.473); 

“Did you go to the platform before the test?” (IX-b, 14,p.474); 

“You have an opinion about July Projects, don’t you?” (IX-b, 

26,p.475). 

“Now, I want a sincere opinion about this…” (IX-b, 65,p.480); 

“Any questions about the platform?” (IX-b, 63,p.480); 

“What’s your favourite exercise on the platform?”(IX-b, 66,

 p.480); 

“Do you like (…)?” (IX-b, 69,74,76; p.480). 

Segundo a análise dos diários, duas expressões verbais usadas 

repetidamente pelos quatro professores ilustram essa interpelação direta na sala: 

‘perguntar’ e  ‘pedir’ (Anexo VII):  

a) O professor P1n regista no seu diário que resolveu consciencializar os 

alunos sobre o tempo que demoram em usar a plataforma e fez-lhes a 

pergunta directamente:  

“Hoje perguntei à minha turma quanto tempo tinha passado desde que 

foram à plataforma” (VII, 1,p.438).  
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Nos registos da linguagem verbal recolhidos da observação da sua aula 

(Anexo IX), não encontrámos essa pergunta feita aos alunos P1n, embora tenha 

abordado a necessidade e a importância de os alunos irem mais à plataforma.  

P2n perguntou directamente aos alunos o que queriam na plataforma, 

tentando envolver os alunos na selecção dos conteúdos:  

“O que é que vocês querem na plataforma?” (18,p.442).  

P3e questionou os alunos sobre a sua opção acerca de uma decisão que 

tinha de tomar, se preferiam ser filmados ou fotografados (22,p.445).  

b) P4e questionou constantemente os alunos não porque espere pistas nas 

respostas mas para criar um clima interactivo constante que ligue os alunos 

aos objectivos traçados pelo professor:  

“Então foram à plataforma?”(13,p.448); “Então porque é que não vão agora 

(…)?” (14,p.448);  

“Então ainda não foram(…)?” (24,p.449). 

Há dois professores que ‘pedem’ algo aos alunos e o registam nos seus 

diários. P1n pede aos alunos que façam conteúdos:  

“Pedi-lhes para fazerem os exercícios de gramática” (2); P4e pede-lhes que 

consigam tempo para usarem a plataforma:“Pedi-lhes novamente para 

arranjarem um bocadinho de tempo (…)” (27,p.449). 

 

Nas aulas observadas, ao analisarmos a transcrição da linguagem verbal 

(Anexo IX), verificamos que todos os professores interpelaram directamente os 

alunos na tentativa de os envolver pessoalmente ou de encontrar directrizes para 

abordarem estratégias diferentes no futuro. Muitas das perguntas directas 

associam-se aos conteúdos, e a preocupação da maioria dos professores é 

auscultar o grau de aceitação dos seus alunos e o que desejam ver na plataforma. 

Ou seja, se gostam ou não gostam e que conteúdos os alunos querem, partindo do 

princípio que essa será a solução para uma maior utilização da plataforma. Assim, 

não admira que os verbos mais usados na linguagem verbal sejam ‘like’, (que 

aparece 23 vezes nas quatro observações) e “want” (que surge 16 vezes):  

“Do you like (…)?” (P2n: 11,15,p.498);  

“Did you like the exercises?” (P4e: 3,p.473);  

“What do you want from the platform?” (P2n: 52,p.502).  
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Há um esforço por parte dos professores para captarem a opinião dos 

alunos em relação à plataforma (“I want a sincere opinion about this…”, P4e:65, 

p.480), saberem da sua boca o que acham (“What do you think?”,P1n: 66,93. 

pp.489, 492), e referenciarem o que mais os move à utilização da plataforma: “So, 

what is more important for you?” (P1n: 75,p.489); “What’s your favourite activity?” 

(P2n: 7,p.498). 

Nota-se também uma preocupação constante dos professores para que a 

mensagem ‘passe’ e seja bem apreendida pelos receptores, os alunos. Para isso 

tentam clarificar se há sintonia ao nível do significado (“Do you understand what I’m 

saying?” (P3e: 10, p.468), verificam se a comunicação está ser efectuada de forma 

efectiva, esclarecendo dúvidas: “Como?! What are you talking about?” (P1n: 7, 

p.484), “Are you listening to me?” (P2n: 6,p.497). E transmitem aos alunos a ideia 

de que estão disponíveis para qualquer tipo de ajuda ou explicação, deixando 

sugestões no ar em forma de pergunta pronta ser respondida: “Any questions about 

the platform?” (P4e: 63,p.480). 

No entanto, a maioria das perguntas feitas directamente aos alunos não 

aguarda uma resposta objectiva, mas sim um sinal de concordância ou 

discordância da parte deles ou simplesmente garantir que o canal está a funcionar 

e a mensagem está a ser recebida (função fática da linguagem, segundo 

Jackobson, 1963). As frases são assim completadas com uma expressão 

interrogativa que pressupõe uma resposta do tipo ‘sim/não’ (‘yes/no’): “OK?” 

(repetida 21 vezes pelo professor P1n e 10 vezes por P4e), “Yes?” (18 vezes usada 

por P2n), “No?”, “All right?”, “Correct?”, expressões utilizadas pelos professores ao 

longo dos processos de intercomunicação com os seus alunos. 

A linguagem não-verbal desempenha um papel importante neste processo 

de comunicação com os alunos (interpelação directa), abrangendo pelo menos 

quatro das áreas de comportamento não-verbal: kinésica (movimentos do corpo, 

mas sobretudo das mãos, dos braços e dos dedos), oculésica (olhares fixos 

dirigidos para o fundo da sala ou para alunos individualizados, quase sempre para 

manter a disciplina), facial (franzir o sobrolho ou sorrir) e proxémica (chegar o corpo 

para a frente ou aproximando-se dos alunos). Fizemos um registo exaustivo de 

todas as manifestações de linguagem não-verbal que colocámos em grelha nos 
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Anexos IX e XI. Em seguida referimos apenas alguns exemplos que ilustrem as 

ideias base atrás desenvolvidas.  

O professor P1n acompanha a comunicação verbal com as “mãos e os 

dedos a rodarem e/ou a apontarem” (Anexo IX-c, 102-NV,p.493) para apoio de 

expressões verbais, mantém “o olhar fixo direccionado” e o “corpo erecto” (IX-c, 

104-NV,p.493) para fazer valer a sua autoridade e manter o respeito em relação a 

alguns alunos.  

Quando P2n lança perguntas directas aos alunos para colher respostas do 

tipo “yes/no” “tem as palmas das mãos abertas e fixa bem a turma de frente, 

franzindo o sobrolho” (Anexo IX-d, 6-NV,p.497), as “mãos abertas em direcção aos 

alunos, cabeça inclinada para eles” (Anexo IX-d, 37-NV,p.501) ou “aponta para o 

aluno A4 e inclina a cabeça aguardando uma resposta” (IX-d, 53-NV,p.502). Desse 

modo enfrenta a turma adoptando uma estratégia disciplinadora ao mesmo tempo 

que corrobora a importância da questão e manifesta interesse pela resposta a dar 

pelo aluno (Cuadrado, 1992). 

Antes de lançar a questão “Correct? Yes or no?” P3e “fixa os alunos à volta, 

gestos com a mão” (IX-a, 13-NV, p.477) para corroborar a importância do discurso 

verbal. Fala baixo, vai tentando capatar a atenção dos alunos caminhando por entre 

as mesas, “aproximando-se bastante dos alunos” (Anexo IX-a, 2-NV, p.467). Para 

conseguir uma resposta afirmativa a “I’m asking you, OK?”, o professor “vai usando 

os dedos, as mãos e abana a cabeça” (IX-a, 38-NV,p.470). 

O professor P4e pede a opinião directa dos alunos e, para ilustrar a palavra 

“opinion” “faz um círculo grande com ambas as mãos e encara os alunos, movendo 

ligeiramente a cabeça para a frente” (Anexo IX-b, 26-NV,p.475).  

Com essas manifestações corporais e visuais tenta também transmitir a 

ideia de que se trata de uma pergunta séria para uma opinião que se pretende 

sincera: “I want a sincere opinion”. E ao mesmo tempo que diz ‘sincere’ coloca a 

“mão sobre o peito, aponta para o quadro, vira-se para os alunos e fixa-os” (IX-b, 

65-NV, p.480). É um exemplo da complementaridade entre a linguagem verbal e 

não-verbal. 

As perguntas directas dos quatro professores, a maioria das quais 

suportadas por expressões simples como “OK?”, “Yes or no?”, “Right?”, e, como 



CAPÍTULO  IV – ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

238 

 

vimos, muito apoiadas em manifestações de linguagem não-verbal, foram na sua 

quase total maioria enriquecidas com recursos prosódicos: elevação do tom de voz, 

realce na entoação ou prolongamento da pronúncia da última sílaba. O uso desta 

estratégia ajuda a discernir a informação relevante, tentando dirigir a atenção dos 

alunos para a importância do conteúdo da pergunta. 

2. Estratégias motivadoras (em presença) 

2.1 Estratégias motivadoras centradas no emissor 

2.1.1     Força da mensagem centrada no professor (sujeito: ‘eu/I’) 

Na comunicação com os alunos os professores colocam por vezes a força 

da sua estratégia motivadora em si próprios, como sujeitos e emissores das 

mensagens. O peso do self do professor na sua relação directa e humana com os 

alunos serve para motivar a utilização da plataforma, processo que também 

indicámos como relevante na análise dos dados das entrevistas.  

A força da mensagem recai assim na primeira pessoa (‘eu’), no sujeito que 

carrega a subjectividade da relação entre o professor e os seus alunos. O professor 

assume-se como agente gerador da motivação e esse aspecto reflecte-se ao nível 

da linguagem verbal em proposições do tipo: professor (sujeito/eu) + verbo 

(transitivo) + alunos (complemento directo). Por exemplo: “[Eu] resolvi ‘abanar’ os 

alunos” (Anexo VII-b,p.452); “I’m going to ask you to do three exercises” (IX-

a,p.470). 

É importante ter em consideração que a força do sujeito varia em função do 

verbo que o acompanha ou da mensagem que se quer transmitir. Por exemplo, P4e 

dá mais força ao sujeito quando afirma “eu quero uma opinião sincera/I want a 

sincere opinion” (Anexo IX-b,p.480) do que quando diz “eu preciso de saber/I need 

to know” (IX-b, p.478). 

Normalmente a importância do sujeito é reforçada com recursos prosódicos 

que muitas vezes realçam a fonética do sintagma correspondente ao sujeito, bem 

com manifestações de linguagem não-verbal, na sua maioria através de 

movimentos corporais e gestos de auto-contacto, não raro com a colocação das 

mãos sobre o peito.  
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Nos diários encontramos alguns registos onde o professor manifesta 

esperança na força do seu próprio ‘eu’ para definir estratégias motivadoras e 

alcançar feedback positivo junto dos seus alunos (Anexo VII): 

“[Eu] Pedi-lhes para fazerem os exercícios de gramática(…)” (P1n: 

2,p.438); 

“Porque é que não fizeram os exercícios que eu pedi”? (P4e:14, 

p.448). 

Mas é sobretudo nas aulas que os professores mais puseram a descoberto 

a importância do sujeito-emissor na transmissão da mensagem (Anexo IX-Verbal):  

P1n: “I found…” (Anexo IX-c,12,p.484); 

“I know who did it. I know who does… (IX-c, 22,p.485); 

  “I know that that person (…) (IX-c, 52,p.487); 

  “I’m going to see (…) (IX-c,103,p.493). 

P2n: “Are you listening to me?” (IX-d, 6,p.497). 

 P3e:     “I want to speak to you about (…)” (IX-d, 6,p.467); 

  “I’ll be checking during next week” (IX-d, 46, p.471). 

P4e:    “I need to know if you like (…)” (IX-d, 49, p.478); 

  “I just want you to go to the platform” (IX-d, 58,60,p.478); 

  “I want a sincere opinion about this…”(IX-d, 65, p.478). 

Há diferenças entre os quatro professores em relação ao peso centralizador 

do sujeito (emissor) como impulsionador de técnicas de motivação junto dos alunos 

na sala de aula. P1n é o professor que de longe mais se destaca. Optou por uma 

estratégia de motivação muito personalizada jogando com a dicotomia eu/tu (I/you). 

Talvez porque teve de enfrentar algumas participações pouco colaborativas de 

alguns alunos (sobretudo de A7), foi sentindo necessidade de gradualmente ir 

reforçando o seu peso como professor para manter a disciplina e não sair do rumo 

pretendido. E repetidamente foi usando o sujeito (‘eu’) para reforçar a relevância da 

mensagem e tentar envolver os alunos a nível emocional, para assim conseguir 

colaboração da parte deles no que diz respeito à maior utilização futura da 

plataforma. Num excerto de aula de cerca de 8 minutos usou o pronome pessoal 

sujeito “I” (‘eu’) 46 vezes! E o correspondente pronome pessoal complemento 
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(“me”) 6 vezes. Ambos associados a verbos de semântica relacionada com 

resoluções, conhecimento, estados de espírito ou gostos: “I’m going to”, “I know”, “I 

saw”, “I was happy”, “I didn’t like”.  

Esse envolvimento emocional dos alunos foi conseguido também com a 

profusa utilização da linguagem não-verbal, sobretudo ao nível da área kinésica, 

como atestam alguns exemplos retirados da descrição etnográfica (Anexo IX-c, NV, 

p.485): “reclina o corpo para trás”, assumindo uma posição de deferência para 

atenuar a força da linguagem verbal e “coloca as mãos em prece, juntas” quase a 

pedir por favor (IX-c, 65, p.489). Os braços e as mãos estão em constante 

movimento, corroborando a força emotiva que pretende veicular com a mensagem: 

“mãos e dedos a rodarem” (IX-c,102,p.493), “levanta o braço várias vezes” (IX-c, 

90, p.491). 

O professor P1n soube gerir bem alguns recursos prosódicos para 

conseguir sucesso nesta sua estratégia motivadora, tirando sobretudo partido das 

variações do tom de voz: “Tom de voz a emprestar seriedade ao assunto”, “Fala em 

tom profundo, do fundo do coração” (IX-c, 87, p.491). 

 P4e também colocou alguma força no papel do sujeito para conseguir 

resultados positivos junto dos seus alunos. Embora tenha repetido o pronome ‘I’ 

(eu) 15 vezes, não seguiu uma estratégia tão emotiva como P1n, já que usou o 

sujeito em ligação com a força semântica dos verbos e de forma muitas vezes 

peremptória, determinada, sem pausas, para impedir uma eventual discordância: 

“eu preciso” (I need), “eu quero” (I want).  

Quando usa essas expressões verbais tenta envolver toda a turma valendo-

se de linguagem não-verbal (Anexo IX-b, NV): “Aponta, estende as mãos, desanda 

a cabeça à volta” (IX-b, 60, p.479), “Aponta para o quadro, vira-se para os alunos e 

fixa-os” (65, p.479). 

No seu diário, P3e foi-se expressando sem nunca dar realce ao seu ‘eu’  

como sujeito responsável pelos processos motivadores junto dos seus alunos. O 

sujeito da maioria das frases proferidas por P3e não manda o foco para o professor, 

pois ou está indefinido na primeira pessoa do plural ou se secundariza em agente 

da passiva:  
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“Esperamos que […] eles se inspirem e façam actividades na plataforma” 

 (Anexo VII,32, p.446);  

“Foram colocadas actividades de prática de exame na plataforma” (VII,30, 

 p.446).  

Isto porque o professor confia mais na força motivadora dos conteúdos e 

das ferramentas online ou na diferenciação do processo (“Clicar no rato para 

seleccionar uma resposta talvez os motive mais”: VII,15, p.444) para colher 

resultados práticos. 

No contacto directo com os alunos (aula observada) P3e utiliza algumas 

vezes o pronome pessoal sujeito em posição de destaque mas para objectivos 

diferentes dos da envolvência emocional: para manifestar aos alunos a sua 

disponibilidade  

“I want to speak to you about…” (Anexo IX-a, 6, p.467),  

ou para dizer que vai pessoalmente verificar o que os alunos fizerem na 

plataforma: 

 “I’ll be checking…” (IX-a, 46, p.471). 

Embora seguindo uma estratégia motivadora diferente, acaba por servir-se 

da força do sujeito (‘eu’) para criar entre os alunos um ambiente emocionalmente 

estável e que poderá levar a resultados muito positivos. 

 O professor P2n prescindiu da estratégia emocional centrada no sujeito. 

Optou pela objectividade, colocando o sujeito de fora da mensagem: não usou uma 

única vez o pronome pessoal “eu” (I). Usou ‘me’ uma vez e fora do contexto da 

mensagem, para perguntar se a estavam a ouvir:  

“Are you listening to me?” (Anexo IX-d, 6, p.497).  

Todo o seu esforço de motivação recaiu sobre o referente (plataforma) ou sobre o 

receptor (alunos), evitando envolvências emocionais por parte dos alunos. 

2.1.2 Emotividade do professor como estratégia (‘ego’) 

Na relação com os alunos e dentro do contexto restrito da sala de aula, é 

muitas vezes evidente a utilização de estados emotivos por parte do professor, 
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destinados a provocar nos alunos ondas de simpatia e anuência em relação à 

mensagem que se pretende veicular. As proposições têm nesses casos ‘eu’ como 

sujeito e transportam relevante carga emotiva, reflectindo estados de espírito quase 

sempre relacionados com o feedback alcançado junto dos alunos (positivo ou 

negativo). Esta estratégia, apesar de usada frequentemente, tem laivos de 

‘chantagem’ implícita e resulta sobretudo com os alunos mais novos, mais frágeis. 

No relacionamento directo com os alunos na sala de aula é sobretudo o 

professor P1n que utiliza essa estratégia motivadora. No seu diário escreveu que 

disse aos seus alunos que “estava muito contente por eles terem ido à plataforma” 

(Anexo VII, nr.48).Manifesta os seus estados de espírito resultantes do tipo de 

feedback que recolheu, tentando ‘influenciar’ a motivação de alguns alunos, que 

eventualmente acabarão por ir à plataforma para o professor ‘não ficar triste’. O 

objectivo é que sejam gerados efeitos motivadores positivos junto dos alunos, que 

influenciem e melhorem o uso da plataforma e dos seus conteúdos. Alguns alunos 

acabam por interiorizar a carga emotiva que o professor cola à mensagem, do 

género ‘se eu não usar a plataforma, o professor fica triste (comigo); se eu a usar, o 

professor fica contente’. É ao nível da linguagem verbal que essa estratégia é mais 

notória, com utilização de vocábulos associados semanticamente a estados 

emotivos de ‘alegria’ ou tristeza’ (Anexo IX-c, Verbal): 

“I was very, very happy when I saw that” (Anexo IX-c, 47. p.487); 

“I was satisfied when I saw that” (IX-c, 50, p.487); 

“I get very sad (…)” (IX-c, 91, p.491). 

Miller refere que a linguagem não-verbal é muito forte quando se trata de 

transmitir ou receber sentimentos ou emoções:  

“Research in communication suggests that many more feelings and 

intentions are sent and received nonverbally than verbally” (Miller, 

1988, p.5). 

O professor P1n vale-se da linguagem não-verbal para reforçar os estados 

emocionais transmitidos verbalmente, com gestos e movimentos corporais:  

“inclina o corpo para trás”, “leva as mãos ao peito” (Anexo IX-c, 48-NV, 

 p.496).  
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E também “sorri” (92), manifestação que deveria significar satisfação mas 

que estranhamente acontece quando declara perante os alunos que está ‘triste’ 

(‘sad’). Talvez esse sorriso tenha sido usado de forma irónica ou para 

desdramatizar a carga emotiva da linguagem verbal, possibilidade aliás também 

aventada por Cuadrado no seu trabalho (1992).  

2.2 Estratégias motivadoras centradas no/para o receptor (‘you’) 

Num processo de comunicação, qualquer mensagem tem um destinatário, o 

seu receptor. Se a mensagem tiver uma finalidade motivadora, é maior a relevância 

que se dá ao destinatário. As quatro aulas que observámos (e à volta das quais 

foram escritos quatro diários) tinham como objectivo motivar os alunos a vencerem 

a inércia e criarem hábitos de maior utilização de uma plataforma online. Se é 

inerente ao processo de comunicação que seja atingido o destinatário da 

mensagem (ou seja, os alunos), há no entanto diferenças entre o modo como cada 

professor (emissor) valoriza o papel do aluno (receptor) na ancoragem de 

estratégias motivadoras específicas.  

Vocativos, uso repetitivo do pronome pessoal da segunda pessoa, 

expressões fáticas, apontar ou olhar de forma fixa- tudo isso confere aos alunos um 

papel mais relevante do que meros receptores de uma mensagem habitual no 

ambiente da sala de aula. A função apelativa da linguagem (Jakobson, 1963) 

adquire nesses casos uma importância destacada. Esvaziam-se os tempos mortos 

e as pausas, há pouco tempo para o aluno intervir, o que prejudica a 

intercomunicação construtiva. É o professor a controlar todo o processo, apesar de 

parecer oferecer ao aluno o papel principal. É como se os alunos fossem obrigados 

a colaborar com o professor na sua estratégia motivadora, embora de forma 

passiva e não consciente. 

Em relação a essas estratégias motivadoras centradas no receptor, cada 

professor trilhou um caminho diferente. Tentámos diferenciá-los em função de 

quatro temáticas que, na categorização, considerámos pertinentes e transversais a 

todos os diários e observações, tendo em conta o modo como cada professor as 

faz recair sobre os alunos (‘tu’):  

i) o benefício que a plataforma e seus conteúdos te podem trazer;  
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ii) o prazer que podes ter ao veres publicitado na plataforma algo que te diz  

respeito;  

iii) a importância do teu compromisso em relação a este projecto (perantemim, 

teu professor, e dos teus colegas);  

iv) é importante a tua opinião e dos teus colegas acerca da plataforma e seus 

conteúdos (marco social). 

2.2.1    Benefício para os alunos (receptor, ‘tu/you’) 

Os professores não se coibiram de dizer directamente aos seus alunos que 

deviam ir à plataforma porque isso era lhes seria benéfico. De forma apelativa, 

afirmam que a plataforma “é boa para ti/vocês” (“the platform is good for you”). Com 

variantes (por exemplo “importante/ important”), essa é a frase-tipo mais usada 

pelos professores e a que melhor traduz a crença de que a plataforma é 

especialmente benéfica para quem está a receber a mensagem, os alunos (“you”):  

“The platform (…) is good for you” (P1n:Anexo IX-c, 25, p.494);  

“It’s very good [for you] (P4e: Anexo IX-b, 12, p.483); 

“The platform is very important [for you]” (P2n: Anexo IX-d, 

nrs.28,31,34,39; p.500/501). 

De notar que P2n repete a mesma expressão em quatro situações distintas.  

O professor P1n acrescenta que também comunga do benefício que a 

plataforma traz aos alunos. É uma estratégia motivadora de forte envolvimento 

pessoal e emotivo, na linha do que anteriormente lhe apontámos. Afirma que se a 

plataforma beneficia os alunos (‘you’) também ele, professor, é beneficiado (‘I’):  

“So, what’s good for you is good for me, too” (Anexo IX-c, 53, p.488).  

E consegue com isso uma reacção positiva imediata, levando até um aluno 

a replicar:  

“Yes, it’s good” (A8: Anexo IX-c, 67, p.489). 

Outra forma de os professores realçarem o benefício da plataforma é 

colocarem a situação de forma comparativa, ou seja, do género ‘quanto mais a 

usarem e mais conteúdos fizerem, melhor para você’:  
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“(…) the more stuff you do, the better is for you” (P1n: Anexo IX-c, 80, 

 p.490);  

“The more practice you have, the more chances for you…” (P3e: IX-a, 25, 

 p.469). 

P3e faz notar aos alunos que a plataforma lhes pode tornar a vida mais fácil: 

 “(…) to make your life easier…” (IX-a, 23, p.469). 

Os professores acompanham as mensagens verbais que atrás 

transcrevemos com expressões não-verbais, sobretudo ao nível kinésico e 

oculésico:  

P1n “olha fixamente os alunos, faz uso contínuo das mãos e abre os 

dedos muitas vezes…” (Anexo IX-c, 81-NV, p. 490), para além de 

levantar bastante o tom da voz (recurso prosódico);  

P2n “reclina-se sobre a mesa”, direccionando o tronco para os alunos 

(IX-d, 30-NV, p.500); 

P3e, de “mão direita esticada e em movimento, dirige-se a alguns 

alunos para exemplificar ‘you’” (IX-a, 23-NV), e “estica um dedo, olha 

para um aluno à sua esquerda, aponta-lhe o dedo em riste” (25-NV, 

p.469);  

P4e “abana a cabeça, estica a mão direita aberta em direcção aos 

alunos, e mira os alunos de frente” (IX-b, 12-NV, p.474). 

São gestos e expressões que apontam para os alunos, nalguns casos com 

aproximação, a reforçar a motivação e a apoiar as expressões verbais de forte 

pendor apelativo. Com esta metodologia redundante, pretende-se atingir de 

maneira muito especial o receptor, fazendo-o sentir-se beneficiário privilegiado da 

mensagem. 

2.2.2 Aspectos de interesse pessoal (publicitação) 

Um dos elementos chave que facilita que a forma de pensar dos alunos 

responda ao padrão de auto-regulação próprios dos sujeitos orientados à 

aprendizagem é que a consecução da meta interesse directamente ao sujeito 
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(Tapia e Montero, 2002). Os alunos deparam-se muitas vezes com o atractivo de 

actividades orientadas para metas alternativas. 

Uma estratégia motivadora que recai sobre o receptor e que normalmente 

traz resultados positivos é publicitar na plataforma assuntos que sejam de interesse 

pessoal, não necessariamente ligados a conteúdos. São aliás processos usados 

um pouco por todo o lado, incluindo universidades. No fundo não se obriga, mas 

para o aluno tomar conhecimento de algo muito importante para si (por exemplo a 

nota de uma determinada avaliação) não tem outro processo se não consultar essa 

informação na plataforma. Foi o que fizeram alguns professores, admitindo aliás 

que com esse procedimento pretendiam ‘obrigar’ e ‘convencer’ os alunos a usarem 

a plataforma (Anexo VII): 

P1n: “Querem saber as notas da oralidade do teste global, posso usar 

 isso para os convencer” (Anexo VII, 5, p.439); 

P4e: “(…) na próxima semana as notas das orais já estarão 

 disponíveis na plataforma” (VII, 38, p.450); 

        “Coloquei as notas das orais” (VII, 38, p.450). 

Fotos ou vídeos directamente ligados ao aluno e que estejam publicitados 

na plataforma são sempre um motivo de curiosidade (e até de uma certa vaidade). 

É uma estratégia centrada em interesses do receptor e que é difícil não resultar, 

como é referido nos diários e nas observações: 

P3e: “Preferiram as fotos, o que é bom, porque os obriga a ir à 

 plataforma” (Anexo VII, 23, p.445). 

P4e:  “And do you like to see your filmings? (Anexo XI-b, 74, p.481); 

 “If you click on ‘photos’ you can see photos from last year (IX-b, 

  35, p.476).  

Para ilustrar ‘last year’, o professor P4e faz gestos com a mão direita, em 

rotações para trás (Anexo IX-b, 35-NV, p.477). 
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2.2.3   Compromisso com os alunos 

Para que as suas estratégias motivadoras produzam efeitos positivos, os 

professores negoceiam compromissos com os seus alunos. Os verbos utilizados 

estão todos associados a decisão, determinação, acção, promessa. Tentam que a 

sua mensagem seja persuasiva, formulam pedidos simples e pedem uma resposta 

afirmativa que vincule os alunos a um compromisso. Para tal, terminam o pedido ou 

a sugestão com uma pergunta final muito simples (“OK?/Yes?/Promise?”) que 

aguarda uma resposta afirmativa (“Yes!”).  

P1n: “You go to the platform and try (…), OK? (Anexo IX-c, 64, p.489); 

“You have to go home and practice, do you understand? (IX-c, 

85, p.491). 

P3e:  “Just three exercises, that’s what I’m asking, OK? (IX-a, 38, 

 p.470); 

 “Do you agree, everybody? Yes? (IX-a, 48, p.471). 

 P4e:  “OK, it doesn’t matter.You go tomorrow, OK? (IX-b, 9, p.473); 

“OK, next time you promise you are [going], aren’t you? 

Promise? (IX-b, 17, p.474); 

“I just want you to go to the platform, promise? (IX-b, 60, p.479). 

P1n introduz primeiro a ideia de obrigação (You go/ You have to go) e só no 

final, com a pergunta que lança para o ar, tenta envolver os alunos numa resposta 

afirmativa de compromisso.  

P3e tenta um compromisso baseado na realização de uma tarefa específica 

que considera simples e não demorada (fazer ‘apenas’ três exercícios na 

plataforma), acrescentando que é um pedido que faz (“I’m asking”).  

Reforça esse pedido com linguagem não-verbal: “Vai usando os dedos e as 

mãos e abana a cabeça no fim”, a pedir aprovação (Anexo IX-a, 38-NV, p.479). 

Tenta obter um compromisso de toda a turma de forma indirecta, perguntando-lhes 

‘se concordam’ (“Do you agree?”). Uma resposta afirmativa implica um 

compromisso da parte dos alunos. Talvez para chamar a atenção para esse facto, 
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ao colocar a questão o professor “fixa os alunos à volta, acena ligeiramente a 

cabeça e inclina o corpo para os alunos” (IX-a, 48-NV, p.471). 

O professor P4e tenta estabelecer compromissos de forma mais aberta, 

quer a nível de linguagem quer do motivo invocado. Simplesmente pretende que os 

alunos lhe ‘prometam’ que vão à plataforma. (“You go […], promise?”).  

À simplicidade e objectividade da linguagem verbal utilizada o professor 

contrapõe um conjunto muito rico de expressões não-verbais, com grande carga 

dramática através de gestos e movimentos corporais, faciais e visuais: “abre bem 

os olhos, mãos atrás das costas, eleva as sobrancelhas, sobrolho levantado” 

(Anexo IX-b, 10-NV, p.474); “aponta, estende as mãos, desanda a cabeça à volta” 

(IX-b, 60-NV, p.479) para abranger toda a turma num compromisso colectivo; faz 

um “gesto solene” (IX-b,18-NV, p.475) com a pergunta “Promise?”, para conferir 

seriedade à promessa feita pelo aluno. 

2.3 Estratégias motivadoras centradas no referente (plataforma, 

conteúdos) 

Como a plataforma permite a possibilidade de acesso a uma maior 

quantidade e diversidade de conteúdos, será importante analisar que estratégias 

seguiram os quatro professores intervenientes neste nosso estudo para motivarem 

os alunos à sua utilização.  

Da análise dos quatro diários e das observações de aulas retirámos uma 

conclusão transversal a todos os professores: a meta principal para onde converge 

toda a motivação presencial é a ida à plataforma. Para eles, o que é importante é 

que os alunos vençam a inércia e acedam à plataforma online, vão não importa 

como. Nalguns casos até podíamos afirmar que seguiram a máxima de que ‘os fins 

justificam os meios’.  Os professores partem do princípio de que basta os alunos 

tomarem conhecimento com os conteúdos para que a sua força os ‘agarre’ em 

processos de auto-estudo e aprendizagem. A regulação do ensino e da 

aprendizagem ficaria a cargo dos invisíveis e omnipotentes ´neurónios artificiais’ do 

backoffice da plataforma. 
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2.3.1 Força, importância dos conteúdos 

Deste modo, a estratégia motivacional seguida pelos professores foi a 

valorização da força e importância dos conteúdos à disposição dos alunos na 

plataforma, realçando a sua ligação com os conhecimentos pedagógicos 

apresentados na sala de aula. Mas os conteúdos não são valorizados pela sua 

importância pedagógica mas como um meio para despoletar no aluno a curiosidade 

e o interesse em irem à plataforma. O valor desses conteúdos é apenas referido 

mas não justificado, até porque nunca é feita qualquer tipo de exemplificação.  

Ou seja, os professores acabam por transmitir a mensagem de que  a 

plataforma oferece conteúdos que permitem efectuar o mesmo tipo de prática (ou 

estudo) que se espera dos alunos, mas de forma mais interessante, fora da 

limitação aspacial da sala de aula e sem restrições temporais. Com a plataforma é 

possível complementar a aprendizagem ministrada nas aulas mas em qualquer 

local e a qualquer hora, “so that you can sit at home and practice”, como proclama 

P3e na aula observada.  Segundo os professores, a força dos conteúdos (ou 

melhor, da plataforma, pois nesta fase ainda nem tudo está bem claro na mente dos 

alunos) promete beneficiar os alunos: 

i) como um aliciante auxiliar pedagógico e um eficiente método de auto-

estudo para revisão e consolidação da matéria dada nas aulas;  

ii) com a expectativa de boas notas nas avaliações (testes e exames) como 

consequência dessa prática. 

 

a) Conteúdos (e plataforma) como auxiliares pedagógicos e de revisão 

Nas entrevistas os professores já tinham admitido que partiam dos 

conteúdos necessários ao desenvolvimento pedagógico em processos de ensino e 

aprendizagem durante as aulas para desencadearem ondas de motivação nos 

alunos em relação ao uso da plataforma.  

 Nos diários todos os professores corroboram essa estratégia motivadora: 

relacionam assuntos ligados às aulas com as actividades na plataforma: gramática 

(present perfect, graus dos adjectivos, etc.) ou vocabulário. Alguns professores 

falam explicitamente do livro de curso (P4e: 3; P3e: 2) e outras actividades ligadas 

aos principais skills (Anexo VII):  
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P1n: “Também precisam de ajuda com o ‘present perfect’” (Anexo 

 VII, 7, p.439).  

P2n: “Gritaram todos em voz alta os nomes de actividades 

relacionadas com audição, leitura, gramática, jogos” (VII,15 

p.442). 

P3e: “Decidi apresentar a plataforma como uma ajuda às aulas 

regulares dos alunos, onde encontrariam exercícios úteis 

baseados no que estariam a fazer na aula” (VII, 2, p.443); 

“Depois mostrei-lhes algumas actividades novas na plataforma 

e dei-lhes um prazo para fazerem actividades de vocabulário e 

de leitura” (VII, 2b, p.445). 

P4e: “Disse-lhes para irem à plataforma e tentarem fazer os novos 

exercícios sobre este assunto[do livro de curso]” (VII, 3, p.447); 

“(…) o vocabulário que eu ensinei na última aula e que estava 

na plataforma para vocês praticarem” (VII, 19, p.448);  

“Hoje a aula foi apresentação dos comparativos. Informei-os de 

que podiam ir à plataforma e que podiam fazer exercícios sobre 

esta matéria” (VII, 34, p.455);  

 Nos processos de motivação presencial (aulas observadas) todos os 

professores seguem estratégias centradas nos conteúdos disponíveis na plataforma 

destinados à prática e revisão dos conhecimentos pedagógicos apresentados nas 

aulas. É uma abordagem fácil de detectar numa primeira leitura das transcrições da 

linguagem verbal, pois as palavras ‘revision/revise’ e ‘practise’ são repetidas muitas 

vezes, sobretudo pelos professores P2n e P3e. Mas a referência à importância e 

força dos conteúdos é bastante alargada, encarados como auxiliares de práticas de 

revisão e de consolidação da matéria dada nas aulas (Anexo IX): 

P1n: “ (…) because there’s so much stuff on the platform” (Anexo IX-

 c, 27,  p.486);  

“There are readings, things to read…” (IX-c, 34, p.486); 
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“Yesterday we put some exercises on the plataform” (IX-c, 62, 

 p.489); 

“ (…) because we have a lot of grammar…” (IX-c, 57, p.488). 

P2n: “The platform is very important  for revision” (IX-d, 41, p.500); 

“Remember: the platform is to help you to improve your English, 

to revise…” (IX-d, 56, p.502); 

“ [There are lots of] activities for revision” (IX-d, 36, p.501). 

P3e: “We decided to put some activities on the platform (…) and you  

can practice the technique” (IX-a, 21, p.469); 

“We decided to put some of the exercises on the platform” (IX-

a, 27, p.469). 

P4e: “It’s nice if you can do the exercises on the platform” (IX-b, 9, 

 p.468); 

“Do you like the listenings, (…) the exercises?”(IX-b, 69, 

 p.480). 

Comparando a linguagem utilizada pelos quatro professores, podemos 

distinguir estratégias motivadoras diferenciadas ao nível vocabular e do significado 

nas respectivas mensagens.  

O professor P1n limitou-se a dar a ideia do enorme manancial de conteúdos 

disponíveis (stuff), apontando-os de forma generalizada e sem qualquer critério, do 

género: ‘há leituras, há gramática, há exercícios. Sirvam-se!’ Ilustrou esta 

apresentação com linguagem não-verbal (gestos e movimentos corporais) e deu-lhe 

um ar sério através de recursos prosódicos: 

“(…) tom pausado, muito sério” (Anexo IX-b, 63-NV, p.486). 

P2n fez gravitar a importância dos conteúdos à volta de uma palavra que 

usou repetidamente, cortando-a para melhor carregar nas sílabas apoiando-se em 

manifestações não-verbais: ‘revisão’ (revision). Limitou-se a perguntar se os alunos 

gostavam dos diversos conteúdos disponíveis, acabando assim por referir dois 

skills: audição e leitura (listening, reading). 
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P3e usou o pronome pessoal ‘nós’ (‘we’), evitando personalizar a 

responsabilidade dos conteúdos. Direccionou a sua motivação para conteúdos que 

possibilitassem uma técnica específica de aprendizagem (de acordo com as 

directrizes de Cambridge) sem os definir em concreto. No entanto explicou em 

pormenor os três exercícios que indicou como trabalho de casa. Serviu-se de forma 

assertiva da linguagem não-verbal, nomeadamente para corroborar o que queria e 

como queria que os alunos fizessem na plataforma. 

P4e falou dos conteúdos de uma forma mais envolvente, adjectivou a 

apresentação para a não tornar desagradável (‘nice’) e tentou não colocar pressão 

nos alunos, sugerindo até uma segunda oportunidade: ‘não foste, não há problema, 

mas ainda podes ir, porque é interessante’. Todo esse cuidado é visível no modo 

como faz uso da expressão facial, dos olhares prolongados, do agitar suave das 

mãos e do corpo (linguagem não-verbal). 

b) Conteúdos (e plataforma) para preparação para testes e exames 

 

 Em geral os professores consideram que fazer referência frequente à 

avaliação constitui um dos recursos mais poderosos de que dispõem para os 

motivar (Tapia e Montero in Coll et al, 2002, p.180). 

Os processos de avaliação, que continuam a ter um efeito disciplinador nos 

alunos e são muitas vezes referidos em tom de ameaça, são usados com 

frequência pelos quatro professores do nosso estudo como motivação extrínseca 

de efeitos quase garantidos, tanto nos diários como nas aulas observadas: testes e 

provas internas ou mesmo exames mais formais como os exames de Cambridge 

(P3e: 30).  

Diários (Anexo VII): 

P1n: “Também as revisões para o teste global que se aproxima já 

 estão na plataforma” (Anexo VII, 6, p.439); 

 “A B. disse que ia à plataforma porque assim podia ver o que ia 

 sair no teste global” (VII, 13, p.439). 

P2n: “(…) apresentei o material novo da plataforma, revisão para o

 teste global” (VII, 11, p.441). 
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P3e: “(…) assim como prática de exame que lhes daria uma ajuda útil 

 no exame de FCE” (VII, 3, p.443); 

 “(…)tentei fazê-los entender que praticar a técnica é 

 fundamental para passar no exame do FCE” (VII, 31, p.446); 

 “Vou apresentá-las na esperança de que a ideia de fazerem o 

 primeiro exame simulado os intimide” (VII, 30, p.446). 

P4e: “Eles podiam fazer exercícios de revisão [na plataforma] para o

 teste global” (VII, 28, p.449). 

Observações das aulas videogravadas  (Anexo IX): 

P1n:  “They will tell me that you are prepared for the global” (Anexo 

IX, 64, p.489); 

 “There may be something on the platform that will appear on 

 the test”  (IX, 103/105, p.493). 

P2n:  “For the global test I want you to go and do activities for 

revision” (IX, 36, p.501). 

P3e: “What you have to do is to practice the same things as the  

exam [on the plataform]” (IX, 22, p.469); 

 “We decided to put some of those [FCE exam] activities on the 

 platform (…) and you can practice the technique” (IX, 24, 27; 

 p.469); 

 “If you practice everything you can get ‘A’ on FCE exam!” (IX, 

 32, p.470). 

P4e: “Did you go to the platform before the test?” (IX, 14, p.474). 

Fazendo uma triangulação sumária entre o que os professores os diários e a 

observação das aulas, verificamos que há uma discrepância entre o que alguns 

professoresescreveram e o que fizeram ou podiam ter feito na presença dos alunos.  

Os professores P1n e P4e referem nos diários a existência na plataforma de 

conteúdos específicos para o teste global, mas na aula quase não se referem a 
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eles. P1n apenas diz que pode estar algo na plataforma que pode sair no teste 

(103) e P4e limita-se a perguntar se os alunos foram à plataforma para revisões 

para o teste global (14).  

P2n afirma no diário que apresentou aos alunos os conteúdos disponíveis 

na plataforma, mas de facto apenas disse aos alunos, de forma muito vaga, que 

queria que fossem à plataforma para o teste global (36). 

P3e foi coerente, pois há uma correspondência exacta entre o que registou 

no diário e o que nos foi dado observar: motivação dos alunos para os conteúdos 

que se relacionam com a prática específica para o exame FCE de Cambridge. P3e 

esperava que o exame intimidasse os alunos (VII, 30) e os forçasse a ir à 

plataforma, mas em presença seguiu uma estratégia motivadora: a prática de 

conteúdos na plataforma poderá significar alcançar a nota máxima no exame (‘A’). 

Um exagero que serviu para ‘abanar’ a turma e, pela reacção dos alunos, foi bem 

sucedido. 

 Ao nível da linguagem não-verbal, os professores apresentaram um ar sério 

no rosto, fixaram o olhar nos alunos, mantiveram o corpo rígido ou ligeiramente 

inclinado para a frente e estenderam as mãos e dedos em direcção aos alunos 

(Anexo IX- NV). São recursos das áreas kinésica, oculésica e facial, a condizer com 

a importância dos testes ou dos exames e com a seriedade com que devem ser 

abordados os conteúdos disponíveis na plataforma.  

2.3.2. Ferramentas interactivas 

A plataforma Moodle, como anteriormente expusemos, possui um conjunto 

de ferramentas que, se usadas convenientemente, podem dinamizar a 

intercomunicação online. Enviar mensagens, criar fóruns, participar em chats, trocar 

conteúdos digitalizados (texto, imagem, som) são processos de promover a 

interactividade, que poderão conduzir ao potenciar da motivação ao uso mais 

regular da plataforma e dos seus conteúdos, com consequências positivas para a 

aprendizagem. Como já tínhamos verificado nas entrevistas, as ferramentas 

interactivas não são no entanto muito utilizadas pelos professores porque isso 

implicaria uma abertura na sua disponibilidade e, a causa mais impeditiva, um 

maior dispêndio de tempo. 
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Sobretudo nos diários foram referidas algumas participações dos 

professores em processos de intercomunicação com uso de algumas ferramentas 

interactivas. Desse modo usam a própria plataforma (referente) como veículo de 

motivação à sua própria utilização. 

Diários (Anexo VII): 

P1n:  “Também lhes posso falar da possibilidade de escreverem e de 

 receberem mensagens minhas. Talvez mais alunos me passem 

 a enviar mensagens” (Anexo VII, 9, p.439). 

P2n:  “Disse-lhes que lhes ia mandar trabalho de casa por mail para 

a  próxima aula” (VII,6, p.441); 

 “Enviei mails a todos os alunos” (VII, 7, p.441). 

P4e: “Respondi-lhe [mail, à R.]:Well done!” (VII, 10, p.457); 

 “Enviei as correcções dos que fizeram e mandei mensagens

 (via plataforma) para os que ainda não entregaram” (VII, 35, 

 p.458); 

 “(…) eu mandei mensagem, não sei se já viram” (VII, 13, 

 p.458); 

 “E já viram o mail que vos mandei com as vossas composições 

 corrigidas?” (VII, 31, p.458); 

 “Enviei mensagens a todos os alunos que foram à plataforma 

 esta semana” (VII, 39, p.458); 

 “A M. e eu lançámos um novo forum na plataforma” (VII, 25, 

 p.456). 

Observações de aulas videogravadas (Anexo IX): 

P1n: “Some of you have sent me messages, you can send me 

 personal messages” (Anexo IX-c, 96, p.492); 
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 “I’ll answer your messages, OK? I have before and I want to do 

 it again (…).Send me a message, I will send you another 

 one”(IX-c, 98, p.492); 

P4e: “I just want you to go to the platform and write your opinion” (IX-

 b, 58, p.479).  

Dos recursos interactivos usados pelos professores para exercerem junto 

dos alunos efeitos motivacionais, praticamente só foram usadas as mensagens: via 

plataforma ou por mail. São mais referidas nos diários, tendo sido o professor P4e 

quem mais comunicou com os seus alunos à distância, aproveitando para enviar 

estímulo positivo:  

“Well done!” (Anexo VII, nr.10). Há uma única referência a um forum, 

lançado conjuntamente por P3e e P4e na plataforma (Anexo VII, 25). 

De realçar o grande esforço feito por P1n perante os seus alunos na sala de 

aula, tentando motivá-los a participarem interactivamente: “Send me a message!” 

(98). Repetiu o pedido, disponibilizou-se para responder imediatamente (“I’ll answer 

your messages”) (98), tentando demover os alunos. Esse esforço é perceptível a 

nível prosódico pela entoação das frases, e é realçado pelo apoio em expressões 

de linguagem não-verbal que representam grande emotividade:  

“Coloca as mãos em prece, juntas, a pedir quase por favor” (Anexo IX-c, 65-

NV, p.489). 

2.3.3 Ludicidade, temas de interesse 

Para conseguirem resultados positivos junto dos seus alunos (ou seja, para 

que cada vez mais alunos pelo menos vão à plataforma) os professores 

continuamente tentam passar a ideia de que a plataforma é ‘interessante’ 

(interesting). Mas nota-se, nas observações das aulas gravadas, falta de auto-

convencimento dos professores. De tal modo que afirmam que a plataforma é 

interessante, evitando a opinião dos alunos porque temem respostas que possam 

contaminar a opinião generalizada da turma. Como no caso do professor P2n que, 

depois várias respostas negativas à pergunta “Do you like…?”, teve dificuldade em 

contradizer um aluno (A8) quando este afirmou que a plataforma era ‘aborrecida’: 

“It’s boring! (Anexo IX-d, 26, p.500).  
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P2n apressou-se a abafar essa opinião, afirmando que não era aborrecida, 

que era interessante:  

“It’s not boring! It’s interesting!” (P2n: IX-d, 27, p.500). 

Uma estratégia simples, que em teoria oferece resultados positivos, é 

motivar os alunos a irem à plataforma colocando lá algo que os tente pelo lado 

lúdico ou lhes ofereça temas actuais e de que realmente gostam: jogos, música, 

passatempos, assuntos de acordo com a sua idade. Poderão até nem ter nada a 

ver com os conteúdos pedagógicos, mas podem funcionar como um isco. É uma 

estratégia motivadora que é aplicada pelo professor quando outras tentativas mais 

´sérias´ falharam. O objectivo é claro: primeiro conseguir que o aluno vá à 

plataforma. Depois de lá estar, será mais provável que o aluno corra as cortinas, se 

aventure em hiperligações e utilize os conteúdos propostos pelo professor.  

Em geral os quatro professores escolheram estratégias motivadoras para a 

utilização da plataforma  mais de acordo com o que se passa nas aulas. Tentaram 

abordagens sérias, relacionadas com o ensino e a aprendizagem. Não abundaram 

por isso os registos associados à ludicidade, embora esse aspecto tenha sido 

abordado por todos: 

Diários (Anexo VII): 

P3e: “Os alunos devem inventar um gadget relacionado com o Natal e 

 colocamos os resultados na plataforma”(Anexo VII-21, p.445). 

P4e: “Agora vamos jogar um jogo[…]. Jogámos Hangman e a maior 

 parte deles (os que estiveram na plataforma) sabiam as 

 palavras” (VII-20, p.448); 

 “Hoje coloquei na plataforma (página inicial) um texto 

 pequenino sobre o ANZAC day” (VII-7, p.447). 

Observações (Anexo IX): 

P1n:  “And there are games…” (Anexo IX-c, 27, p.486); 

 “But we have games on the platform!” (IX-c, 78, p.490). 
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P2n: [Alunos a resposta às perguntas do professor sobre o que 

 gostam ou o que querem na plataforma]: “Games! Games!”

 (Aluno 11), “Filmes!” (A-4), “Football games” (A-10) (p. 502). 

 “Do you like the songs?” (IX-c, 15)  resposta negativa (p.498). 

P4e:   “Remember? Last year in July, July projects…”(IX-c, 22, p.475) 

 “What about the games?” (IX-c, 72, p.480). 

‘Game’ (jogo) é a key word registada nos diários e lançada para o ar na sala 

de aula para ver se a conotação lúdica a ela ligada ajuda nos processos de 

motivação que os professores empreenderam.  

O professor P4e diz ter tido feedback positivo com o jogo de palavras 

‘hangman’ e quando questionou os alunos acerca do seu interesse nos jogos da 

plataforma a maioria dos alunos responderam com um ‘Yes!’ (Anexo IX-c, 73, 

p.481). 

P1n apresentou a existência de jogos na plataforma como uma 

comunicação meramente informativa:  

“There are games / we have games on the platform” (Anexo IX-c, 27, p.486; 

IX-c, 78, p.490) e não aprofundou o tema porque alguns alunos, por associação, 

aproveitaram para levar a conversa para o seu contexto de referência pessoal, 

falando de outro género de jogos mais aliciantes.  

Na plataforma, dizem, joga-se “mas não é da mesma maneira” (Anexo IX-c, 

A7, 79, p.490). 

P2n também usou temas que normalmente entusiasmam os alunos, mas 

abordou-os de forma indirecta, escudando-os por trás de perguntas com o verbo 

‘gostar’:  

“Do you like songs?” (IX-d, 15, p.498).  

Ficou incrédulo quando o aluno A11 contrariou as suas expectativas com 

uma resposta negativa: “No!” (19). Às questões seguintes, todas as respostas foram 

‘não’, de tal modo que o professor notou que as respostas já saiam negativas de 

forma automática, pois se havia gerado uma onda de afrontamento ao professor e 
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pergunta porquê: “No?! Everything no, no? Why?” (IX-d, 24).Temendo a 

continuação de respostas negativas (com os alunos a aproveitarem para afrontar o 

professor mais do que responderem de forma sincera) o professorP2n reformula as 

perguntas para que os alunos façam opções: pergunta qual a actividade favorita na 

plataforma e os alunos respondem:  

“Games! Games!” (A11: 9, p.498), “Filmes!” (A4: 53, p.502), “Football games” 

 (A10: 55, p.502). 

É de realçar a grande quantidade de referências ao uso de linguagem não-

verbal que constam na descrição etnográfica referente à relação de P2n com os 

alunos quando foram mencionadas actividades lúdicas na plataforma, tentando 

enfrentá-los e convencê-los do quanto as actividades lúdicas da plataforma são 

“interesting” (Anexo IX-NV): 

“De pé, olha em volta, mãos sobre o peito. Não muda de sítio, só as 

mãos mexem”, tentando  demonstrar desacordo e assumindo um certo 

distanciamento em relação à actuação da turma (Anexo IX-d, 10-NV, 

p.497); 

“Abana o corpo e mexe as mãos e a cabeça; (…) faz uma ligeira 

pausa e franze a testa ao mesmo tempo que repete “No, no?” (IX-d, 

24-NV, p.499).  

A seguir, quando lança no ar a pergunta “Why?” “abana a cabeça, 

coloca as mãos na cintura, faz trejeitos no rosto com ar descontente” 

(IX-d, 25-NV, p.499). 

P3e optou por seguir uma estratégia motivacional mais ligada a um tema 

que, na sua opinião, pudesse entusiasmar os alunos: tentou que os alunos 

fizessem um ‘gadget’ ligado ao Natal, para publicação posterior (Anexo VII, 21, 

p.444). 

P4e, fez uma leve referência aos jogos da plataforma (“What about the 

games?”) (Anexo IX-b, 72, p.480), ficando contente com a resposta afirmativa de 

vários alunos em simultâneo:  

“Yes! Yes!” (AA: IX-b, 75, p.479).   
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No entanto, passou a maior parte do seu tempo de aula por nós observada à 

volta de uma temática que recordou aos alunos (“Remember?”) e que sabia lhes iria 

provocar reacções de entusiasmo: os projectos de Julho (‘July projects’). Seguiu 

uma estratégia motivacional muito simples, com um duplo estímulo: a) curiosidade: 

os alunos podiam ver fotos desses projectos, tiradas no ano anterior e onde eles 

constavam; b) comunicação online via plataforma: os alunos deviam expressar a 

sua opinião acerca desses projectos, de forma simples, acrescentando o professor 

uma sujestão do que podiam escrever:  

“You write: ‘I love July projects’. That’s it.” (Anexo IX-b, 46, p.478).  

P4e exemplifica visualmente e coloca grande carga emotiva nesta 

‘sujestão/pedido’, como demonstra a linguagem não-verbal utilizada: 

 “Coloca a mão no coração quando diz ‘love’ e simula teclar as letras 

enquanto fala. No fim faz gestos largos com os braços, para significar que é fácil” 

(IX-b, 46-NV, p.478). 

2.4 Técnicas motivadoras específicas, agentes facilitadores 

2.4.1 Desafio, curiosidade, suspense 

Os alunos reagem normalmente bem a técnicas motivacionadas que 

lhes aguce a curiosidade os desafie ou lhes crie suspense. Os professores 

sabem disso e usam essas técnicas, muitas vezes em último recurso. 

Diários (Anexo VII): 

P1n: “Eu sabia que havia uma pessoa que trabalhou muito na 

 plataforma […].Ficaram intrigados a quererem saber quem era” 

 (Anexo VII, 11, p.439). 

P3e: “Vamos ver após a primeira semana quantas pessoas foram 

 suficientemente curiosas para visitar a plataforma” (VII, 9, 

 p.444); 

 “Muitos alunos estavam curiosos por irem lá vê-las [as fotos 

 dos ‘gadgets’  na plataforma]” (VII, 24, p.445). 



CAPÍTULO  IV – ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

261 

 

P4e: “Pedi-lhe para lançar o desafio: o que é  o ‘Anzac Day’?” (VII, 8, 

 p.447). 

Observações (Anexo IX): 

P1n:  “OK, now, the person who did almost everything I noticed that 

got 10’s right across the list. (…) I’m not going to tell you who it 

is” (Anexo IX-c, 45, p.487). 

P4e: “I’ll give you more information” (IX-b, 55, p.479). 

O professor P1n, que já tinha referido esta técnica motivadora na entrevista 

individual, criou suspense na turma, fazendo valer o seu estatuto de omnisciente, 

do género ‘eu sei mas não digo’: “I’m not going to tell you…” (44). Desse modo, 

jogando com a indefinição e a dúvida, tenta desafiar os alunos espicaçando-lhes a 

curiosidade.  

Desafio (‘challenge’) ligado à curiosidade foi uma técnica motivadora usada 

por P4e em duas situações: (i) quando não divulgou o significado de ‘Anzac Day’, 

aguardando que a curiosidade motivasse os alunos a descobrir do que se trata, na 

plataforma (Anexo VII, 8); (ii) quando foi apresentando na aula os ‘July Projects’, 

levantando o véu em função das perguntas curiosas dos alunos, mas deixando 

informações mais precisas para serem consultadas por eles na plataforma, 

posteriormente:  

“I’ll give you more information” (Anexo IX-b, 55, p.478). 

2.4.2 Aliciamento (prémio), competitividade, ameaça 

Pelo menos em relação aos alunos mais novos, alguns professores valem-

se de uma técnica motivadora extrínseca, um agente facilitador externo que 

normalmente garante resultados em relação a alguns alunos: o aliciamento com 

recompensas materiais, pequenos prémios que beneficiem directamente o aluno e 

que os distingam pela positiva em relação aos colegas. Como afirma P2n no seu 

diário, trata-se de “uma chantagem sem maldade” (Anexo VII, 13). Gera-se em 

simultâneo um ambiente de competitividade que, se não for controlado, pode ter 

efeitos adulterados nos processos de trabalho e aprendizagem. 
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Apenas conseguimos registos referentes a esta sub-categoria nos diários de 

dois professores (Anexo VII): 

E2n: “Ganhavam um Yes* nos cartões do Club se fizessem os 

 exercícios  de revisão na plataforma” (Anexo VII, 13, p.442). 

 “P. interrompeu para dizer que fazia os exercícios na 

 plataforma para receber muitos Yes” (VII, 17, p.442). 

E4e:  “Também levo um ‘small prize’ para a R” (VII, 12, p.448). 

 “Dei os parabéns à R. e entreguei-lhe um prémio” (VII, 18, 

 p.459.). 

 “- Eu a ti dava um chocolate porque sei que és guloso” (VII, 17, 

 p.459). 

 “No final do ano, eu e a professora M. vamos atribuir Yes a 

 quem mais trabalhou” (VII, 21, p.448). 

(*Nota: Um ‘Yes’ é um prémio atribuído internamente na English Alive e a listagem 

dos alunos premiados é afixada no corredor e no site da escola). 

A  plataforma Moodle faz um registo histórico pormenorizado da participação 

dos alunos em termos de horas de entrada e saída, tempo despendido em cada 

página, vezes que se tentou fazer determinado conteúdo, análise dos resultados 

positivos e negativos. Isso coloca o professor em situação de vantagem perante os 

alunos, já que o torna omnisciente em relação ao historial dos alunos na plataforma. 

Provocar receio nos alunos através de ameaças mais ou menos veladas, 

valendo-se o professor do facto de ter acesso ao historial completo do aluno no 

backoffice da plataforma (omnisciência) e registar ou publicitar os nomes de quem 

vai à plataforma (ficando em foco, por exclusão, os nomes dos alunos que não 

constam das listas publicitadas) são algumas técnicas de motivação (por vezes 

quase forçada) usadas para tentar que os alunos utilizem a plataforma. 

Os professores P3e e P4e usaram essas técnicas para tentarem motivar 

(quase ‘obrigar’) os alunos a utilizarem os conteúdos disponibilizados online (Anexo 

VII): 
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P3e: “Primeiro mostrei-lhes os registos das actividades deles e da sua  

  participação para lhes fazer entender que estamos ao corrente”  

  (Anexo VII, 26, p.445));  

P4e:  “(…) antes de começarmos mostrei o print” (VII, 35, p.450); 

 “(…) e criei um ‘top student of the month’” (VII, 34, p.450); 

 “Nós sabemos sempre aquilo que vocês fazem porque o computador 

  é muito nosso amigo e deixa-nos consultar o vosso profile e ver tudo 

  o que se passa na plataforma” (VII, 22, p.448). 

2.4.3  Não obrigatoriedade (e ironia) 

Na observação das aulas gravadas o professor P1n usou durante a aula (e 

repetidamente) o facto de a plataforma não ser de uso obrigatório, como estratégia 

motivadora (Anexo IX-c). Expressões verbais como ‘forçar’, ‘ser obrigatória’, 

‘obrigar’ são sempre usadas na negativa, tentando desse modo conseguir um efeito 

contrário positivo:  

“I don’t push you, I’m not going to force you” (Anexo IX-c, 10, p.484);  

“The platform is not obligatory” (IX-c, 25, p.485);  

“I can’t force you, I’m not going to force you” (IX-c, 68, p.489);  

“(…) because it’s not obligatory, OK?”(IX-c, 91, p.491). 

Veladamente, fica no ar a ideia de que o professor pretende enviar uma 

mensagem muito diferente do que afirma: os alunos deviam ir à plataforma. O 

professor usa a ironia, tentando transmitir a seguinte mensagem: ‘não te obrigo, a 

plataforma não é obrigatória, mas…’.  

2.4.4  De acesso fácil e rápida utilização 

Segundo Tapia e Montero (2002, p.178) a pesquisa sobre a motivação pôs 

em evidência que os alunos enfrentam as tarefas que lhe são propostas com maior 

ou menor predisposição tendo em conta “o custo, em termos de tempo e de esforço 

pressentido pelos alunos” em relação ao que as aprendizagens significam para 

eles. 



CAPÍTULO  IV – ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

264 

 

Para os professores é importante que os alunos vençam todas as barreiras 

que fazem com que os alunos não usem a plataforma apesar de lhe reconheceram 

importância. Desde logo há que fazer a despistagem de um possível impedimento 

que, nem que seja ao nível do subconsciente, lhes pode diminuir a motivação: o 

acesso à plataforma e sobretudo a duração e grau de dificuldade dos conteúdos. É 

uma boa estratégia motivacional convencer os alunos de que os conteúdos 

disponibilizados na plataforma são, para além de úteis, de fácil acesso e sobretudo 

não demoram muito tempo a fazer. P1n e P3e referiram isso aos seus alunos 

(Anexo IX): 

 

P1n: “That’s not difficult (…)” (Anexo IX-c, 36, p.486); 

 “They aren’t long, OK? These are very short they’re very  short

 exercises…” (IX-c, 64, p.489); 

P3e:  “(…) it takes only about five minutes… (IX-a, 37, p.470); 

 “Just three exercises, that’s what I’m asking you, OK?” (IX-

 a,38, p.470). 

 “You don’t have to come here, you can practice at home” (IX-a, 

 31, p.470). 

Das transcrições em cima, reparamos que o professor P1n refere a 

facilidade do acesso e seus conteúdos (“That’s not difficult”) e reforça o facto dos 

conteúdos de revisão (exercícios) não levarem muito tempo: diz que não são 

compridos (“they aren’t long”) e repete depois duas vezes que são muito pequenos 

(“veryshort”). 

P3e, para além de também afirmar que os conteúdos que pretende que os 

alunos façam no plataforma demoram pouco tempo (“five minutes”) acrescenta 

ainda que são apenas três: “Just three exercises…”. 

Não refere a facilidade de acesso, mas está implícita quando destaca a 

possibilidade de se poder aceder à plataforma e praticar os conteúdos no conforto 

da casa: “(…) you can practice at home”. 
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2.4.5 Recurso a conceitos genéricos, lugares comuns 

Segundo Bardin (2008) os lugares comuns têm papel justificador. “São 

resumos sociais que têm uma função de sustentação do discurso” (p.227). 

Escrevem-se ou dizem-se muitas vezes sem esperarmos que alguém as tenha em 

muita consideração, pois são expressões genéricas, do senso comum, geralmente 

aceites e com significado evidente e desgastado. São usados com o objectivo de 

obter a adesão e a cumplicidade do interlocutor. Nos alunos da geração digital 

muito habituada a estímulos dinâmicos, essa estratégia não apresenta muita força 

motivadora, mas continua a ser usado pelos professores quase de forma 

automática. 

Tanto nos diários como nas observações temos exemplos do recurso a 

esses lugares comuns:  

Diários (Anexo VII): 

P4e: “Na plataforma o que interessa mais é a prática e não a nota que 

 se obtém” (Anexo VII, 20, p.456); 

 “(…) porque era bom para eles” (VII, 27, p.449); 

 “(…) o maior prémio que podem obter é terem uma plataforma

 à  disposição deles para praticarem o Inglês” (VII, 19, p.448). 

P2n:  “As crianças serão sempre crianças” (VII, 18, p.442). 

Observações (Anexo IX): 

P1n: “(…) it’s very good for you…” (Anexo IX-c, 25, p.485); 

 “You don´t understand what’s good for you in the future”; 

 “The more the more stuff you do, in English, the better is for 

 you” (IX-c, 80, p.490); 

P2n:  “The platform is to help you to improve your English!” (IX-d, 56, 

 p.502); 

P3e:  “You have to train, you have to practice” (IX-a, 21, p.468). 
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2.5 Técnicas motivadoras online, via plataforma 

Contrariamente a muitas tendências de investigação, os alunos não estão a 

priori intrinsecamente motivados para a utilização de ambientes de aprendizagem 

online (Hartnett, St.George and Dron, 2011; Bekele, 2010). Com efeito, a motivação 

extrínseca (como por exemplo as notas nos testes) acaba por ter um papel muito 

importante quando se trata de aceder a uma plataforma online e usar os conteúdos 

pedagógicos propostos. Não é fácil para um professor motivar os alunos apenas em 

função de aspectos intrínsecos apoiando-se na força das ferramentas disponíveis 

online. Motivar os alunos usando técnicas motivacionais online pode ser um 

processo complexo e multifacetado, que exige trabalho aturado e bastante tempo: 

“Motivation can be a complex and multifaceted phenomenon that cannot be 

fully explained from the perspective of motivation as either a learner 

characteristic or an effect of learning environment design” (Hartnett, St. 

George e Dron, 2011,s/p).  

Prevendo uma certa resistência à intercomunicação online (e, como temos 

vindo a vertificar ao longo deste trabalho, não estando fortalecida a própria 

motivação dos professores) não é de admirar que os professores que participaram 

no nosso estudo não tenham aprofundado estratégias motivacionais fora do 

contexto face to face na sala de aula, evitando usar as ferramentas de comunicação 

interactivas online que a plataforma Moodle disponibiliza. 

Já tínhamos referido esse facto quando analisámos as entrevistas. Com os 

diários e as aulas observadas aconteceu o mesmo. 

Os professores do nosso estudo usaram as funcionalidades da plataforma 

online como mais uma ferramenta que prolonga e amplifica as técnicas 

motivacionais efectuadas na sala de aula. Verificam o que os alunos fizeram na 

plataforma e enviam um mail ou uma mensagem, ou então falam com os alunos na 

aula seguinte. Podemos agrupar essa comunicação interactiva em: i. directa ou 

unidireccional; ii. bidireccional; iii. multidireccional. 

Muitas das mensagens online enviadas pelos professores possibilitam a 

comunicação posterior dos alunos mas não a incentivam, por isso na prática 

acabam por ser unidireccionais. São na sua maioria réplicas de abordagens 

motivacionais que já haviam sido apresentadas em presença (reminders), 
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mensagens para dar alento e motivação positiva (positive reinforcement)  ou 

simples comunicações informativas. Traduzem-se em mensagens colectivas 

enviadas por mail: 

P1n:  “Também lhes posso falar da possibilidade de escreverem e de 

 receberem mensagens minhas. Talvez mais alunos me passem 

 a enviar mensagens” (Anexo VII, 9, p.439); 

P2n:  “Enviei mails a todos os alunos” (VII, 7, 441); 

P4e:  “(…) mandei mensagem colectiva a informar” (VII, 39, p.450). 

 “Respondi-lhe [mail, à R.]: Well done!” (VII,10, p.458). 

Por vezes os professores ‘forçam’ o uso da comunicação online utilizando a 

plataforma como palco de actividades ou painel de informações relacionadas com 

os processos pedagógicos em curso na sala de aula, nomeadamente trabalhos de 

casa: 

P2n: “Disse-lhes que lhes ia mandar trabalho de casa por mail para 

 a próxima aula” (Anexo VII, 6, p.441); 

P4e: “E já viram o mail que vos mandei com as vossas composições

 corrigidas?” (VII, 31, p.458). 

Como afirma Carr (2012), “A internet difere da maior parte dos media que 

substitui, de uma maneira óbvia e muito importante: é bidireccional” (p.110). Os 

professores tentam apoiar-se no grande interesse que a maioria dos alunos 

manifesta em receber mensagens, para promoverem a comunicação bidireccional. 

Esses processos de motivação ao uso da plataforma online são muitas vezes 

activados ou relembrados na sala de aula:  

P1n: “(…) you can send me personal messages, you know that, don’t 

 you?” (Anexo IX-c, 96, p.492);  

P4e: “(…) e enviem um mail à professora ‘A’ com a resposta” (VII, 8, 

 p.447). 

Apenas os professores espertos (P3e e P4e) se envolvem em processos de 

comunicação multidireccional que impliquem o uso de ferramentas interactivas 
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como o fórum, wikis ou chats, e sempre de forma assíncrona. Verificámos que se 

repete nos diários e nas aulas videogravadas a mesma análise que tínhamos feito 

nas entrevistas: o papel dos professores ‘espertos’ sai reforçado quando se trata de 

maior envolvimento em processos de motivação colaborativa e interactiva, e 

mesmo assim com uma representação bastante residual: “A M. e eu lançámos um 

novo forum na plataforma com o tema: “My favourite TV programme” ( P4e: Anexo 

VII, 23, p.449). 

3. Reacções às estratégias motivadoras (em presença) 

Segundo a teoria de aprendizagem ‘process-product’ muito em voga num 

passado recente (referida por Shulman, 1986; Coll e Solé, 2004), o que o professor 

faz na aula em processos motivadoras está muitas vezes relacionado com a atitude 

posterior dos alunos. As bases que suportam essa teoria sustentam que as 

variações no papel do professor se reflectem em variações na realização por parte 

dos alunos de actividades que impliquem determinação e esforço pessoal. 

Salvaguardando aspectos questionáveis à luz da evolução conceptual segundo 

processos construtivistas de ensino e aprendizagem, achamos no entanto que a 

base desse conceito ‘process-product’ se pode adaptar a muitos dos processos de 

motivação que foram levados a cabo pelos professores da English Alive e referidos 

nos seus diários. 

3.1 Reacção dos alunos (à motivação dos professores): 

É interessante analisar o ponto de vista dos professores em relação ao que 

eles mesmos pensam sobre os motivos que impedem a participação regular dos 

alunos na plataforma. Como já referimos previamente, o objectivo que demandam é 

motivar os alunos pelo benefício dos conteúdos e da plataforma em si e não por 

obrigação ou receio. Indicadores como ‘falta de tempo’, ‘ter de estudar para a 

escola’, ‘dificuldades de acesso à internet’, ‘esquecimento’, etc. são justificações 

aplicáveis a vários contextos e tradicionalmente recorrentes no universo dos alunos.  

Em seguida expomos alguns desses pretextos, na sua maioria recolhidos a 

partir dos registos dos diários, o melhor meio para sabermos o ponto de vista dos 

professores. Fazemos também referências à linguagem verbal colhida nas aulas 

observadas e a algumas manifestações directas dos alunos, traduzidas sobretudo 

através de manifestações não-verbais.  
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Dividimos a reacção dos alunos em relação à motivação dos professores em 

positiva, negativa e receosa (ou de curiosidade). 

a) Reacção positiva, de adesão e receptividade por parte dos alunos: 

Diários (Anexo VII): 

P1n: “Todos concordaram [em fazer exercícios na plataforma]” (Anexo 

 VII, 3b, p.437); 

P2n: "A maioria, contudo, está desejosa para fazer mais actividades 

 na plataforma” (VII, 5, p.441); 

 “Pareceram interessados em fazer revisões” (VII, 12, p.441). 

P3e: “D. disse que era uma boa ideia; ‘J’ sorriu de orelha a orelha com 

 a perspectiva de fazer algo inovador” (VII, 5, p.443);  

 “5 alunos fizeram o  exercício de leitura. De facto, ‘P’ repetiu o 

 exercício até ter todas as respostas certas!”(VII,19, p.444);  

 “Os alunos na verdade reagiram bastante bem à ideia de 

 inventarem um Christmas gadget” (VII, 22, p.445); 

P4e: “Disse a todos que estava muito contente por eles terem ido á

 plataforma” (VII, 37, p.450). 

Observações de aulas videogravadas (Anexo IX): 

A8: “Yes, it’s good [the platform]” (Aluno, Anexo  IX-c, 67, p.489). 

P1n: “(…) two or three people have been doing some stuff on the 

 platform (…).I was very, very happy when I saw that…” (IX-c, 

 47, 59; pp.487/488). 

P2n: “For revision: do you read, do you read the notes?”, “-Yes!”(IX-d, 

 43, 44; p.502). 

Às perguntas directas dos professores que aguardavam respostas 

afirmativas, alguns alunos usaram linguagem não-verbal para responderem de 

forma positiva, evitando assim a participação verbal, mais directa e envolvente:  
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P1n:  [“Do you like grammar?”] “A8 acena que sim com a cabeça” 

 (Anexo IX-c, 37-NV, p.474); 

P3e:  [“Do you agree everybody?”] “Alguns alunos mal acenam com a 

 cabeça para confirmação desse compromisso” (IX-a, 49-NV, 

 p.474); 

P4e:  [“Promise?”] “A1 acena que sim com a cabeça” (IX-b, 19-NV, 

 p.474). 

b) Reacção negativa (de rejeição, indiferença, contrariedade) 

Diários (Anexo VII): 

P1n: “Muitos silêncios” (Anexo VII,1, p.438);  

 “Muitos não fizeram o trabalho de casa que eu marquei e  

 Podiam ter beneficiado da plataforma para isso” (VII, 8, p.439); 

P3e:  “Obtive olhares inexpressivos da parte da maioria deles” (VII, 4, 

 p.443); 

 “F. apenas se entreteve com a bolsa das canetas” (VII, 6, 

 p.443); 

 “Escreveram isso no sumário sem comentários” (VII,18, 

 p.444); 

 “(…) outros encolheram os ombros e não se importaram” (VII, 

 27, p.445); 

 “(…) e mesmo assim alguns só abriram o exercício e não 

 tentaram fazê-lo…” (VII, 33, p.446). 

P4e:  “Não houve manifestações por parte deles” (VII, 29, p.449). 

Motivos invocados para a não participação: falta de tempo, ter de estudar 

para a escola, esquecimento, fraqueza dos conteúdos e dificuldades em aceder à 

internet. Os registos exemplificativos referem-se aos diários e às aulas observadas 

(Anexos VII e IX). 

i) Tempo (falta de) 
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P1n: “O N. disse que tinha limitações de tempo na internet” (Anexo 

 VII,16, p.460). 

P4e: “[‘B’ disse] que agora tinha pouco tempo” (VII, 5, p.460); 

 “A. respondeu que não tinha tido tempo” (VII, 36, p.460). 

ii) Escola (ter de estudar) 

P1n: “As raparigas começaram a falar acerca de terem tantos testes 

 para que têm de estudar” (Anexo VII, 19, p.440). 

P2n:  “[…] não conseguiam ir à plataforma porque tinham de  estudar 

 para os testes da escola” (VII, 3, p.441). 

P4e: “B. porque tinha muitos trabalhos da escola” (VII, 5, p.447); 

 B.C.: “eu tive de estudar” (VII, 17, p.448); 

 “[A. não foi à plataforma] porque tinha muitos testes na escola” 

 (VII, 5, p.461). 

iii) Esquecimento 

P4e: “J.: Não me lembrei teacher, mas eu vou já fazer” (VII, 15, p.448). 

iv) Conteúdos (sua fraqueza) 

P1n: “A M. sugere que é porque na plataforma as respostas aos 

 exercícios já lá estão, só têm de as escolher, no teste têm de 

 realmente produzir linguagem” (Anexo VII, 1, p.438). 

P2n: “Alguns alunos queixaram-se que não havia exercícios novos

 suficientes” (VII, 2, p.441); 

 “T. levantou a mão para dar a opinião: ‘as actividades são 

 sempre as mesmas” (VII,16, p.442). 

P4e:  “Aluno: ‘Isso [conteúdos] é seca” (VII, 25, p.449). 

v) Acessibilidade à internet 

P1n: “O N. disse que tinha limitações de tempo na internet: 
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 [O avô] pagava a internet e não queria que ele a usasse” 

 (Anexo VII, 17,18; p.439). 

A7: “Eu tenho internet limitada (...) Eu tenho internet até às 

 21.30…”(IX-c, 72, p.490). 

P2n: “A T. tem problemas com a Net” (VII, 4, p.441). 

P4e: “A.: Eu não consigo ir à Net em casa!” (VII, 4, p.447); 

“B.: Eu estou sem Net em casa” (VII, 16, p.448). 

Na transcrição da comunicação verbal dos alunos (observação das aulas 

gravadas) registámos várias manifestações negativas a perguntas dos professores 

sobre a utilização da plataforma e, mais especificamente, sobre as preferências dos 

alunos acerca dos conteúdos nela disponibilizados. Foram respostas lacónicas, não 

interventivas, muitas vezes resultantes de contágio de outros alunos e resumidas 

na palavra monossilábica “No!”: A8: 35, 49; A7: 30, 32; A2: 41 (Anexo IX-c). A11: 19, 

46; A8: 22 (Anexo IX-d, p.500). 

Por vezes a negativa é reforçada com linguagem corporal: “A8 acena a 

cabeça” (Anexo IX-c, 35-NV, p.486). 

De tal modo os alunos repetem sistematicamente ‘No’ que P2 se admira e 

até pergunta aos alunos o porquê dessas respostas negativas: “No?! Everything 

‘no’,’no’? Why?” (P2n: Anexo IX-d, 24, p.499). 

Mas é ao nível da linguagem não-verbal que a atitude negativa dos alunos 

em relação ao esforço de motivação dos professores mais se evidencia. As 

diversas manifestações dos alunos são um reflexo de alguma falta de entusiasmo, 

por vezes de desinteresse ou mesmo oposição. Seja porque a mensagem não foi 

devidamente transmitida ou porque nos processos motivacionais em contexto de 

sala de aula é comum os professores terem de lidar com o facto de os alunos 

continuadamente evitarem desafios, adoptando uma atitude confortável de não 

envolvimento (Ames, 1990). 

Na aula observada do professor P1n foram muitas as manifestações de 

desinteresse por parte de alguns alunos (Anexo IX-c, p.484):  
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A10 “recosta-se e olha para cima, distraído”; A2 “roi as unhas”; A5 

“escrevinha”; A7 “inclina a cabeça sobre a mesa, a mão esquerda por trás da nuca”; 

A10 “recosta-se” (26-NV). A2 “tira a mão da cara, senta-se para trás e cruza os 

braços”; A13, A11, A10 “continuam com a cabeça apoiada no braço, ar distante” (IX-c, 

40-NV). 

Enquanto o professor P2n (Anexo IX-d, p.496) se esforçava por motivar os 

seus alunos à utilização da plataforma, A11 e A12 “bebem água de uma garrafa” (2-

NV); “As meninas da frente viram-se com frequência para trás” (2-NV); A13 e A14 

“conversam disfarçadamente ao fundo da sala” (23-NV); [Os alunos] “parecem 

todos distraídos, ou pelo menos desligados do que a professor está tentando dizer” 

(29-NV);A13 e A14 “viram-se para trás, olham para cima, em direcção à janela. 

Distraídos, desinteressados” (32-NV); A11 “distrai-se calmamente com a pasta”, A13 

e A14 conversam” (IX-d, 58-NV). 

P4e não consegue manter a atenção de dois alunos mais distantes (Anexo 

IX-b):A5 e A6 “conversam ao fundo da sala” (IX-b, 11-NV, p.474); A5 “olha para trás 

e apoia-se em ambas as mãos”, A6 “reclina o corpo sobre os  braços” (IX-b, 40-NV). 

c) Receio, curiosidade  

P1n: “[…] e eles ficaram muito quietos e pareciam envergonhados com 

 eles próprios” (Anexo VII, 16, p.440). 

P3e: “Talvez o facto de que não queiram reagir de forma positiva em 

 frente de toda a turma tivesse contribuído para a reacção inicial 

 sem entusiasmo” (VII, 8, p.443);  

 “Alguns ficaram claramente embaraçados” (VII, 27, p.445). 

P4e: “Ficaram um bocadinho admirados por eu ter tanta informação 

 sobre o desempenho deles na plataforma” (VII, 35, p.450); 

“Verifiquei que o print [relatório das actividades] ‘mexeu’ um 

pouco com eles” (VII, 36, p.450);  

Aluno para outro aluno [em relação à omnisciência]: “Olha não vale a 

pena inventares porque a teacher sabe tudo o que nós fazemos na 

plataforma” (Anexo VII, 47, p.462). 
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3.2  Reacção dos professores (à reacção/ atitude dos alunos) 

Os professores, que nos processos motivadores apresentam sobretudo a 

sua faceta humana, não ficam indiferentes aos resultados do seu esforço. E muitas 

vezes não escondem perante os alunos as suas reacções emotivas, usando-as até 

como técnica para reforçar os processos motivacionais, já antes admitida nas 

entrevistas e  corroborada agora nos diários. 

Dividimos as reacções dos professores em três aspectos: i) de alegria e 

entusiasmo (reacção positiva), ii) de decepção ou tristeza (reacção negativa) e iii) 

de reacção perante os alunos (reactiva). 

a) Positiva: entusiasmo, alegria 

Diários (Anexo VII): 

P2n: “Fui dando os parabéns a ‘C.’ e ‘I.’ e começaram a chover  desculpas” 

            (Anexo VII, 10, p.441). 

P4e: “[Prof. responde por mail a aluna que tinha participado](VII, 10, 

 p.463);  

 “Disse a todos que estava muito contente por eles terem ido à 

 plataforma” (VII, 37, p.450). 

Observações (Anexo IX): 

P1n:  “I was satisfied when I saw that because I know that person 

learnt what I taught in class” (Anexo IX-c, 50, p.487); 

 “But I get happy when I see that somebody has (…) (IX-c, 93, 

 p.491). 

b) Negativa: decepção, tristeza 

Diários (Anexo VII): 

 

P1n:  “Estou muito decepcionada com os resultados dos alunos que 

 foram à plataforma. Esperava que fossem mais mas nem  

 sequer a ‘B.’ foi” (Anexo VII, 14, p.439); 

 “Mencionei a minha decepção na aula […]” (VII, 15, p.439); 
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 “Para resumir, fiquei um pouco desanimada com estes alunos, 

 nem todos, claro, mas esperava que fossem mais à plataforma,  

 uma vez que são mais novos” (VII, 21, p.440). 

P2n:  “O quê?! Só  C. e I. é que fizeram! Custa-me a acreditar” (VII, 9, 

 p.441). 

P3e:  “Fiquei bastante decepcionada por o resto da turma nem se 

 ter incomodado em abrir o exercício” (VII, 20, p.444); 

 “Estou tão decepcionada! O meu esforço em abanar-lhes as 

 consciências não resultou. Há pouca diferença na actividade 

 deles antes e depois da aula de motivação” (VII, 29, p.445); 

 “Honestamente não sei se é uma falta genérica demotivação ou 

 se não se sentem à vontade a trabalhar no computador” (VII, 

 34, p.446). 

P4e:  “Até hoje só a M. e eu, as professoras, é que escrevemos no 

forum” [decepção] (VII, 26, p.463); “tinha verificado, com muita 

 pena minha,  que só 3 alunos é que tinham feito os exercícios 

novos” (VII, 26, p.449); 

 “Recebi apenas dois mails com as composições passadas a 

 limpo” (VII, 30, p.449); 

 “[…] de constatar que são sempre os mesmos a fazer alguma 

 coisa” (VII, 34, p.450). 

Observações (Anexo IX): 

P1n: “I get very sad…” (Anexo IX-c, 91, p.491). 

Ao nível da expressão não-verbal, P1n queixa-se da falta de 

manifestações por parte dos alunos, e quase lhes pede ‘sorrisos’  

como reacção positiva: “I can’t see any smiles…” (IX-c, 95, p.492). 

P2n “abana o corpo e mexe as mãos e a cabeça”, incrédula perante 

 todas as  respostas negativas (IX-d, 24-NV, p.499). 

a) Reactiva: surpresa, ameaça, manifesta desagrado 
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Diários (Anexo VII): 

P2n: “Wow! Só 4 alunos é que não fizeram. Os nossos esforços não 

 foram em vão” (Anexo VII, 20, p.442).  

P3e: “Surpreendentemente ‘P’ visitou a plataforma regularmente 

 durante a semana e até sugeriu um vídeo clip para a página 

 frontal” (VII, 13, p.444); 

 “‘D’, que eu pensava que iria imediatamente, nem se ‘logou’. 

 ‘F’, eu pensava que estaria bastante interessado, também não 

 foi lá” (VII, 11, p.444). 

  De um modo geral, os professores foram verificando uma discrepância 

entre as manifestações em presença por parte dos alunos como reacção imediata 

aos processos motivacionais e o que efectivamente fizeram depois. ‘Parecia’ que 

muitos alunos estavam determinadas em ir à plataforma depois da aula, mas de 

facto o professor acabou por verificar que poucos lá foram. A maioria dos 

professores guarda para a reflexão dos diários a manifestação dos seus 

sentimentos, nem sempre de acordo com as expectativas que criaram.  

Conclusão: 

A análise do conteúdo que acabámos de fazer em relação aos diários e 

observações dos quatro professores, pode ser resumida no esquema da figura 11.  
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Figura 11. Representação esquemática da análise de conteúdo dos diários e 

observações. 

 

Em background está representada a plataforma Moodle, disponibilizando 

uma série de facilidades e ferramentas online: mails, fórum, wiki, etc.  

A seguir, directamente ligados à plataforma porque a eles se destina, estão 

simbolicamente representados os alunos na figura de um triângulo invertido. Esse 

triângulo alarga mais em relação aos alunos mais novos, já que, segundo a opinião 

manifestada por todos os professores, são eles que mais utilizam e interagem com 

a plataforma.  

Um primeiro plano, porque têm papel frontal na determinação dos processos 

de ensino e aprendizagem mediados pela plataforma, estão representados os 

professores. A verde, porque, como vimos, são muitas as expectativas e anseios 

que os professores colocam nos processos de motivação dos alunos em relação à 

plataforma. E simbolizados em figura geométrica ligeiramente afunilada, porque não 

é uniforme o nível de entusiasmo e dedicação na atitude dos professores. 

Dispersas sobre essas figuras principais (que lembram o triângulo já 

mencionado de Coll: professor-alunos-conteúdos) estão vários rectângulos 

dispersos, que representam algumas categorias ou subcategorias referidas no 

processo de análise de conteúdo. Sobre os professores e alargando-se até aos 

alunos sobressai o ‘tempo’, que condiciona muito os resultados de todo este 
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processo de ensino e aprendizagem interactivo. A ‘motivação’, ‘conteúdos’ e 

‘interactividade’ também têm posição de destaque. Essas categorias foram 

representadas numa cor ligeiramente transparente, para lhes realçar a flexibilidade. 

Não têm carácter definido, são adaptáveis, e deverão por isso ser analisadas em 

função de determinados contextos e das pessoas a quem se aplicam.
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1.   Conclusões 

O problema central a que procurámos encontrar resposta no presente 

trabalho foi formulado em função de dois objectivos gerais que nos irão nortear à 

medida que formos apresentando as conclusões, surgidas a partir da análise dos 

dados recolhidos através de entrevistas, diários e videogravações de aulas 

observadas. 

A. O primeiro objectivo geral visava “registar e analisar o pensamento 

dos professores”, tendo em conta a sua crença na fortaleza das TIC e em 

especial numa plataforma online e nos reflexos que a sua implementação poderia 

ter “sobre eles, professores, a nível profissional e a nível pessoal”. Relacionava-se 

com as expectativas dos professores quando colocados perante a utilização 

eminente de uma plataforma online no seu ambiente de trabalho (no nosso estudo, 

a escola de inglês “English Alive”). Após a análise detalhada de todos os dados 

(sobretudo fornecidos pelas entrevistas), os resultados do nosso estudo permitem-

nos concluir o seguinte:  

 

1. As TIC beneficiam de uma aura positiva favorável e poucas pessoas ousam 

colocar em causa a sua fortaleza. Muito menos os professores, de quem se 

espera estarem sempre na vanguarda, com práticas inovadoras de ensino. 

Verificámos que o pensamento e predisposição inicial perante as TIC não 

são uniformes: enquanto alguns professores estão à vontade na relação 

com as novas tecnologias, outros continuam a apelidar-se de ‘emigrantes’ 

no que se refere à e-literacia. Estes últimos em especial encaram a força 

das TIC com grande reserva quando usadas em processos de motivação 

para melhorar o ensino e a aprendizagem. 

 

2. Quase todos os professores que participaram neste estudo depositam à 

partida expectativas positivas nas TIC e na força de uma plataforma online, 

reconhecendo embora a sua inevitabilidade e o facto de se terem iniciado 
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nesse processo a nível profissional porque foram obrigados. A maioria 

admite que à medida que se foi envolvendo, foi aumentando o conforto e 

com ele o reconhecimento dos benefícios da plataforma online. 

 

3. A falta de competências TIC é um impedimento óbvio que condiciona o uso 

efectivo de uma plataforma online, no entanto registámos outros 

condicionantes que, aparentemente menores, provaram ter peso 

significativo. Realçamos  a falta de tempo, bem como a alteração nos 

hábitos profissionais e nas rotinas pessoais provocada pelo uso regular e 

interactivo de uma plataforma.  

 

4. As opiniões dos professores manifestadas nas entrevistas foram unânimes 

em relação a três aspectos que se prendem com o uso de uma plataforma 

online:  

i) A plataforma não deve ser totalmente obrigatória, embora se admita a 

possibilidade da introdução gradual de algumas âncoras que ‘obriguem’ os 

alunos a terem de a usar de vez em quando.  

Em geral, a opinião dos professores encaminha-se para uma resposta 

afirmativa à questão que lançámos no início deste nosso estudo: “Será que 

o reconhecimento da fortaleza de uma plataforma online e de tudo o que ela 

permite em termos de comunicação e construção de conhecimento é 

suficiente para criar sinergias entre os professores e entre estes e os 

alunos, para que todos beneficiem de uma ferramenta apenas pelos bons 

resultados que ela pode trazer?“. A todos os professores agrada a ideia de 

os alunos usarem a plataforma pelos benefícios que esta lhes possa trazer e 

não por imposição. 

ii) Com a introdução das TIC, todos os professores da English Alive 

compreendem a necessidade de um tutor com funções diferentes das suas: 

menos como fonte irradiadora do conhecimento e mais como auxiliar na 

procura desse conhecimento, com o auxílio de uma plataforma online que 

disponibilize conteúdos pedagógicos e possibilite diferentes processos de 

aprendizagem. Admitem que eles próprios poderão ter de acumular o papel 

de tutor com as funções que têm vindo a exercer. 
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iii) A abertura da plataforma aos pais foi acolhida com grande entusiasmo, pois 

seria um processo de os pais reconhecerem os benefícios que podem advir 

da utilização da plataforma pelos seus filhos. 

B. O segundo objectivo geral visava analisar a atitude dos professores no 

seu relacionamento prático e directo com a plataforma em processos motivacionais 

destinados a auxiliar os alunos na construção de novos conhecimentos de forma 

interactiva. Recordamos que esse objectivo focava a análise “da atitude dos 

professores nas diversas práticas motivadoras” no que respeita à utilização da 

plataforma como mediadora de processos interactivos de ensino e aprendizagem. 

É um objectivo que gravita à volta da motivação dos professores em 

relação ao uso dos conteúdos e da plataforma por parte dos seus alunos. 

Verificámos que as expectativas acalentadas pelos professores nos seus diários 

nem sempre produziram efeitos positivos nas aulas práticas, junto dos seus alunos. 

Para o sucesso das diversas estratégias motivacionais levadas a cabo pelos 

professores constatámos a importância do tipo de atitude assumida e da dinâmica 

dos processos comunicativos na sala de aula (verbais e não verbais). Da análise 

dos dados recolhidas através dos diários e das observações videogravadas 

concluímos o seguinte: 

1. Em projectos relacionadas com as TIC os professores em geral assumem 

uma atitude proactiva ab initio, manifestando uma predisposição positiva 

para o sucesso da sua implementação. Essa determinação está bem 

patente nos registos de intenções que analisámos nas páginas dos diários, 

ilustradas por expressões com carga semântica associada a resoluções 

pessoais: “tenho de usar”, “vou dar-lhes”, “vou falar”, “vou mostrar“. Mas não 

há a garantia de que a força das TIC ou os processos motivacionais a usar 

bastem para se alcançarem resultados garantidos. Por isso há em muitos 

professores manifestações constantes de incerteza e dúvida (“não sei 

exactamente”, “será que…”, “vamos ver”, “talvez os motive”), premonitórios 

da reacção da maioria dos alunos, por vezes contrária ao esperado. Esses 

receios provaram ter fundamento, pois no final os professores acabam por 

admitir que a força das TIC só por si não basta para produzir ondas 

motivacionais que se traduzam na utilização prática de uma plataforma 

online, apesar da importância dos conteúdos pedagógicos que disponibiliza. 
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2. À medida que se foi implementando a plataforma online na escola English 

Alive, fomos verificando que não é possível alcançar resultados positivos em 

processos de inovação educativa sem uma alteração na atitude dos 

professores. Se os professores não acreditarem, se não quiserem colaborar 

de forma coordenada e colaborativa, esses processos inovadores serão 

infrutíferos em termos de aprendizagem, acabando por se tornar numa 

operação de fachada. Mas a atitude ao longo de um projecto que exige 

sequência não é rectilínea nem constante. E conforme os professores foram 

verificando que as estratégias motivacionais não resultavam em feedback 

positivo, o entusiasmo inicial foi decrescendo e essas estratégias foram-se 

alterando. Na sala de aula foi adoptado um discurso mais prático, mais 

depurado, mais do interesse objectivo dos alunos: a plataforma online 

passou a ser apresentada como auxiliar no estudo, facilitadora da 

aprendizagem e garantia de melhores resultados na avaliação (notas). 

 

3. Assistiu-se na English Alive a um processo a que Rogers (2003) chamou 

“diffusion”, pois os professores pretendiam difundir unilateralmente a 

informação relacionada com uma inovação tecnológica a ser implementada 

numa organização escolar pré-existente, com o reforço do papel de emissor. 

Constatámos que o método mais utilizado pelos professores para motivarem 

os alunos a colaborar activamente na implementação de um processo 

inovador como uma plataforma online foi a interpelação directa. Nas aulas 

videogravadas todos os professores confrontaram directamente os alunos 

tentando negociar compromissos imediatos que os envolvessem na 

adopção de diferentes processos de aprendizagem ou seja, a utilização da 

plataforma. A análise da linguagem verbal dos professores levou-nos à 

conclusão de que a maioria dos professores termina as perguntas com uma 

‘tag question’ do género “You like it, don’t you?” que condiciona a resposta. 

Dos alunos apenas se admitem meros sinais de concordância ou 

discordância, tipo sim ou não, como se a participação dos alunos neste 

processo se limitasse a uma mera função fática ou de anuência 

inquestionável.  

 

4. Nos processos motivacionais levados a cabo pelos professores foi dada 

muita importância às estratégias comunicativas tanto verbais como não-
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verbais. À medida que fomos fazendo a análise da linguagem usada, fomos 

verificando que o principal objectivo era a mudança que essa comunicação 

poderia operar dentro de cada aluno. Se a principal força residiu na 

comunicação verbal, com uma escolha criteriosa das palavras em função da 

sua densidade semântica, os professores não descuraram a importância da 

linguagem não-verbal, utilizando todo o corpo para reforçar a comunicação e 

conseguirem resultados ao nível motivacional. 

4.1. A linguagem verbal fundamental fora previamente 

mencionada nos diários quando os professores se referiram 

às suas expectativas e intenções em relação à eficácia que 

pretendiam nos processos motivacionais em presença. Mas 

para converter essas expectativas em realidade, os alunos 

precisariam de sentir necessidades que justificassem o 

esforço a despender na utilização da plataforma. 

4.1.1. Os professores perceberam a importância de 

associarem a plataforma a interesses práticos para os 

alunos, por isso tiveram certos cuidados com a 

linguagem verbal usada na sala de aula. Verificámos, 

por exemplo, o uso constante de expressões que quase 

impõem uma aceitação imediata, como “the platform is 

good for you”. 

4.1.2. Ao nível da linguagem verbal as estratégias 

motivacionais seguidas pelos professores na sala de 

aula amparam-se na força da primeira pessoa (‘I/me’), 

reflexo da carga subjectiva que suporta a mensagem. 

Centram-se muito no peso do self, na importância que o 

professor tem enquanto emissor omnisciente de 

propostas ligadas à gramática do ensino. O professor 

assume-se como agente gerador da motivação e, 

perante os alunos, é o garante da força e eficácia da 

inovação pedagógica apresentada (plataforma online). E 

repetidamente foi usando o sujeito (‘eu/I’) para reforçar a 

relevância da mensagem e tentar envolver os alunos a 

nível emocional, para assim se conseguir colaboração 
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da parte deles no que diz respeito à maior utilização 

futura dessa plataforma. 

4.1.3. No discurso oral nota-se uma constante preocupação 

dos professores em clarificar a mensagem para que seja 

apreendida de forma a não suscitar dúvidas nem seja 

colocada em causa, com o recurso a expressões do 

género: “Do you understand what I’m saying?; “Any 

questions about the platform?”. Desse modo fica o 

caminho aberto para se realçarem os benefícios 

inquestionáveis do uso da plataforma. 

4.1.4. A linguagem verbal foi também muito usada pelos 

professores como auxiliar na função fática, na tentativa 

de manter em alerta a atenção dos alunos durante os 

processos motivacionais, mantendo-os assim 

interessados. Para esse efeito foram usadas frases 

interrogativas directas (“Are you listening to me?”) mas 

sobretudo pequenas expressões no final de cada 

explicação, ou “tag questions” (“OK?”; “Yes?”; “No?”).  

4.1.5. A linguagem verbal foi muitas vezes acompanhada por 

manifestações prosódicas que visaram não apenas 

reforçar a importância da mensagem mas também 

controlar e dirigir a atenção dos alunos ou a criação de 

um ambiente propício à motivação: as constantes 

variações do tom da voz, as frases ditas de forma 

excessivamente pausada, o prolongamento fonético de 

sílabas no final de nomes ou de palavras-chave. 

 

4.2. A linguagem não-verbal desempenhou um papel muito 

importante nos processos motivacionais levados a cabo 

pelos professores da English Alive, nomeadamente quando 

interpelaram directamente os alunos. Essas manifestações 

não-verbais estiveram quase sempre em sintonia com a 

linguagem verbal, reforçando-a ou complementando-a de 

forma resumida. 
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4.2.1. A linguagem não-verbal que mais se realça processa-

se ao nível da cara e do sorriso (linguagem facial), tendo 

o olhar uma especial relevância (expressão oculésica). 

Os professores lançam “olhares fixos para o fundo da 

sala” para manterem a turma sob controlo e usam “o 

olhar fixo direccionado” para imporem o respeito em 

relação a alguns alunos, captando-lhes a atenção e o 

interesse em relação à mensagem que querem 

transmitir. É também com expressões faciais e visuais (o 

franzir da cara, o arquear das sobrancelhas, o sorriso, 

etc.) que a interacção comunicativa entre professores e 

alunos se vai reforçando ao longo dos processos 

motivacionais. 

4.2.2. Verificámos também a importância da comunicação 

não-verbal ao nível da expressão kinésica, ou seja, da 

utilização dos braços, mãos e dedos em processos 

comunicativos. Os dedos (usados para nomear o que os 

professores pretendem vincar) e a movimentação 

constante das mãos pretendem corroborar a importância 

da mensagem e clarificar o que se pretende que os 

alunos façam: utilização da plataforma e seus 

conteúdos. A envolvência do “eu” numa forte carga 

emotiva para influenciar a reacção dos alunos é 

conseguida pelos professores virando os dedos para si 

próprios e colocando várias vezes as palmas das mãos 

sobre o peito. Quando pretendem acrescentar 

redundância à função apelativa, esticam ambos os 

dedos indicadores na direcção dos alunos em 

movimentos repetidos com as mãos. 

4.2.3. Ao nível da linguagem corporal (proxémica), com a 

movimentação do corpo como um todo para se 

conseguir um maior envolvimento emocional dos alunos. 

os professores usam comportamentos de imediaticidade 

para se ‘aproximarem’ mais dos alunos, transmitirem 

emoções e criarem um clima de maior 
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intersubjectividade, mais propício aos processos 

motivacionais. Com movimentos constantes do corpo os 

professores da English Alive vão ensaiando 

aproximações físicas junto dos alunos, enfrentando a 

turma e adoptando uma estratégia disciplinadora ao 

mesmo tempo que corroboram a importância das 

questões e manifestam interesse pelas respostas dos 

alunos, tentando levá-los à aceitação da plataforma. 

4.2.4. Os movimentos do corpo, em conjunto com as mãos e 

o acenar da cabeça, são usados várias vezes para 

ritmar as frases mais importantes ao nível da mensagem 

motivacional, realçando-lhes o significado e assim serem 

de aceitação mais imediata. Nalguns exemplos que 

retirámos da descrição etnográfica verificámos que os 

professores assumem uma posição de deferência (o 

reclinar o corpo para trás, as mãos em prece junto ao 

peito) para atenuarem a força da mensagem verbal e 

assim criarem um ambiente emocionalmente propício ao 

sucesso da motivação. Isso exemplifica o que 

verificámos constantemente ao longo da análise das 

aulas videogravadas: a complementaridade entre a 

linguagem verbal e não-verbal. 

 

5. No nosso estudo os conteúdos tiveram uma importância relevante em todo o 

processo motivador dos professores junto dos alunos. Todos os professores 

admitiram partir da força dos conteúdos para alavancarem junto dos alunos 

processos interactivos na construção de novos conhecimentos mediados 

pela plataforma online. Ou por poderem ajudar os alunos a alcançar as 

metas propostas dentro da sala de aula, ou por eventualmente lhes permitir 

melhorar os resultados nos processos de avaliação. Mas todas as opiniões 

dos professores reconheceram que, embora os alunos pareçam decididos 

(na aula, perante o professor) a usarem os conteúdos disponibilizados na 

plataforma online, isso não significa que o façam realmente. Constatou-se 

uma grande diferença entre as expectativas dos professores e a realidade. 
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6. Em relação à interactividade que a plataforma possibilita, a análise dos 

dados do nosso estudo leva-nos a uma distinção a dois níveis: ao nível 

processual e em relação aos próprios professores. Em geral, a maioria dos 

professores usa apenas um tipo de relacionamento bidireccional, 

assíncrono, que se baseia na verificação das actividades feitas pelos alunos 

e na comunicação online através de mails ou simples mensagens. Cabe 

quase exclusivamente aos professores mais esclarecidos e empenhados (a 

quem chamámos ‘espertos’) a utilização de ferramentas interactivas 

disponíveis na plataforma online: fóruns, wikis, chats. São processos que 

requerem algum conhecimento específico e destreza em termos de 

utilização prática, o que implica tempo extra e esforço continuado que nem 

todos os professores estão dispostos a aceitar. 

 

7. As reacções dos professores ao que os alunos fazem após as suas práticas 

motivadoras diferem de professor para professor. Mas ninguém fica 

indiferente. Alguns insistem em réplicas continuadas da sua motivação 

inicial usando técnicas diversificadas: tentam sensibilizar os alunos em 

pequenos grupos; enviam feedback repetido, que acaba por exercer uma 

mera função fática; mostram abertamente as suas reacções emotivas de 

desagrado ou de entusiasmo; aliciam através de processos extrínsecos, 

mais ou menos velados: curiosidade, prémios, publicidade, ameaças, etc. 

Essas atitudes estão de acordo com o modo como cada professor encara as 

suas práticas pedagógicas. 

7.1. Os professores acham que quase todos os alunos 

reconhecem utilidade na plataforma, que reagiram bem em 

termos de utilização prática e têm um certo orgulho nela, 

embora evitem admiti-lo em público porque a conotam com 

‘trabalho de casa’. É opinião generalizada que os alunos 

mais novos são mais entusiastas com a plataforma e 

acabam por tirar partido dela, evoluindo em alguns skills 

relevantes para a aprendizagem da língua inglesa.  
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C. Analisando os dois objectivos gerais de forma holística, podemos 

resumi-los de forma sucinta: 

1. As características qualitativas deste estudo levaram-nos à 

consciencialização de que, quando pretendemos analisar a atitude ou as 

reacções de um professor, começamos normalmente por abordá-lo de 

uma forma profissional, técnica (como várias vezes refere Papert, 

1993b), mas cedo reconhecemos que no professor ressaltam sobretudo 

os aspectos humanos. Por isso é difícil falar de uma atitude uniformizada 

perante a integração das TIC no sistema educativo, pois se cada pessoa 

é naturalmente diferente também “cada professor é um professor” como 

resumiu E1 na entrevista colectiva. 

 

2. O paradigma ‘atitude’ no contexto do nosso estudo e ligado aos 

processos motivacionais resulta da síntese de várias atitudes pessoais 

diversificadas, difíceis de generalizar, mas prementes sobretudo na 

observação da realidade (aulas videogravadas) em confronto com as 

expectativas e predisposições positivas (diários e partes de entrevistas). 

Ignorá-las pode resultar no fracasso de projectos planificados para 

diminuir a brecha digital entre a escola e os alunos que a frequentam. 

2. Implicações do estudo na prática educativa 

Este nosso estudo serviu para, de forma singela, levantar algumas questões 

acerca do pensamento e da atitude dos professores perante a implementação de 

um novo meio auxiliar em processos de ensino e aprendizagem online (método b-

learning): uma plataforma LMS (Moodle). Verificámos que, se por um lado todos os 

professores reconhecem que se trata de uma mais-valia e de um processo 

inevitável, nem todos podem ou estão dispostos a refazer os seus hábitos e rotinas 

(profissionais e pessoais) para que lentamente se possam tornar parceiros dos 

alunos na construção de novos conhecimentos com o auxílio das potencialidades 

de uma plataforma online.   

Há muitas atitudes que se vão matizando apenas superficialmente, com uma 

ligeira adaptação das práticas de ensino tradicionais (e, como os próprios 

professores admitiram, muitas vezes por obrigação). Como se infere da nossa 

análise do conteúdo das entrevistas, dos diários e da observação das aulas, 
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quando seria de esperar um maior envolvimento dos professores em práticas 

interactivas para benefício dos alunos, nota-se que muitas vezes aguardam à 

distância que as TIC façam o seu papel.  

As TIC são apenas mais um meio, embora um meio poderoso, que deve ser 

usado para auxiliar professores e alunos. E para se consigam resultados positivos  

não basta o reconhecimento passivo das suas potencialidades, como afirmaram 

Clark e Salomon: “The study and development of media in education are aimed at 

the improvement of the education, not the glorification of the media” (1986).   

Do que conseguimos inferir ao longo deste trabalho não será de aguardar 

efeitos positivos através da simples implementação de novas tecnologias na 

educação sem uma ‘sacudidela’ generalizada nas atitudes dos professores. Sem se 

excluir a possibilidade dessa mudança ser gradualmente ‘imposta’, desde que se 

antevejam benefícios práticos para os alunos. Os sistemas educativos talvez 

beneficiassem mais os alunos se, a par com a ‘revolução’ referida por Cabero 

(2007) e Castells (1999), fossem considerados prioritários os processos de 

integração dos professores, encarados de forma humana e global, onde por vezes 

alguns ‘pormenores’ adquirem afinal enorme relevância. Salvaguardando sempre 

dois aspectos que no nosso trabalho reiterámos como importantes, em consonância 

com Papert (1993b): as TIC são apenas auxiliares técnicos e os professores devem 

ser considerados sobretudo tendo em conta a sua componente humana.  

A menos que o professor descentralize o seu papel de ‘professor tradicional’ 

e assuma uma atitude colaborativa, admitindo naturalmente ter de aprender com os 

alunos no que às TIC diz respeito (Clark e Salomon, 1986), é previsível que se vá 

avolumando a brecha entre o que os professores acham que os alunos devem 

saber e aquilo que os alunos se disponibilizam a aprender. 

3. Possíveis linhas de investigação futura a partir do 

nosso trabalho 

a) Ponto da situação actual 

Qualquer investigação cujo tema se relacione com a implementação de 

práticas inovadoras na educação corre o risco de se tornar ultrapassado pouco 

tempo após a conclusão desse estudo. Este nosso trabalho correu esse risco. 
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Desde que o iniciámos, muita coisa mudou em relação às TIC, à facilidade com que 

as pessoas (sobretudo as mais novas) se relacionam com as novas tecnologias, à 

sua disseminação nos ambientes pessoais e escolares, ao alcance e fortaleza de 

motores de busca e distribuição de informação (como o Google) e à vulgarização 

de redes de comunicação de alcance tão alargado que coloca cada pessoa no 

centro de uma teia de contactos exponencial (Facebook, por exemplo). 

É lógico que a atitude dos professores e alunos em relação à utilização das 

TIC também foi sofrendo transformações. Mas se é certo que agora os professores 

já se poderão considerar menos “emigrantes” no reino do digital, não é menos 

verdade que se mantêm os problemas de motivação e atitude em relação à 

utilização das TIC nas escolas como auxiliar nos processos de ensino e 

aprendizagem presencial. 

Como admitem vários estudos recentes (Selwyn, 2011; Laurillard, 2012), 

nem tudo correu como se esperava durante a febre da implementação das TIC nas 

escolas. E temos vindo a assistir ao re-alinhamento das expectativas por baixo, 

mudança que não pode ser justificada apenas pela presente conjuntura económica. 

Em alguns países têm-se vindo a organizar task forces para redefinir objectivos 

(como o London Knowledge Lab), aproveitando os investimentos feitos e tentando 

canalizar parte dos benefícios que oferecem as mais recentes inovações 

tecnológicas (Inglaterra e Finlândia, por exemplo). Afinal as tecnologias por si só, 

sem o envolvimento activo das pessoas, não operam as revoluções esperadas nas 

escolas. E essa foi, aliás, uma das principais conclusões deste nosso trabalho.  

Hoje como ontem, é fundamental ter o professor como parceiro interactivo 

em qualquer alteração que envolva a estrutura base dos processos de ensino e 

aprendizagem. A implementação das TIC na escola, por mais fortalezas que se 

apregoem, acabará por ter um efeito superficial se não existir o envolvimento dos 

professores, que continuam a ser os principais agentes motivadores dos alunos. 

Em relação ao tema específico do nosso trabalho e às suas conclusões, 

achamos que pouco se alterou ultimamente no que respeita ao pensamento e 

atitude dos professores em relação ao uso das TIC em ensino b-learning em 

Portugal. A mudança de política do Ministério da Educação (devido à alteração do 

governo e ao sufoco da crise económica) quase colocaram de lado os propósitos do 

Plano Tecnológico para a Educação. As plataformas online ligadas às escolas 
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portuguesas continuam na sua maioria a ser pouco mais do que quadros online de 

divulgação de informação, sendo quase nulo os processos de comunicação 

interactiva. Isto apesar da continuada evolução das características do Moodle, que 

tenta acompanhar a evolução tecnológica e cada vez oferece mais facilidades aos 

alunos e professores. 

b) Pistas (possíveis) de investigação futura 

 Tendo como base o nosso estudo e as nossas conclusões, (e tendo sempre 

consciência da aceleração das novas tecnologias, atrás referida) seria interessante 

considerar algumas pistas que pudessem aprofundar o objecto que abordámos. 

Exemplos de algumas linhas de investigação futura: 

1. Fazer um estudo paralelo numa escola de ensino oficial, comparando a 

reacção dos seus professores com a dos professores da English Alive 

(escola privada). Não no lançamento de uma plataforma (pois não será fácil 

repetir a situação) mas acerca da utilização efectiva dos seus conteúdos e 

facilidades de comunicação interactiva em metodologia b-learning (mesmo 

que pouco aprofundada), com o objecto focado no envolvimento e nos 

processos motivacionais dos professores junto dos alunos. 

 

2. Uma vez que a plataforma Moodle tem um forte backoffice que regista todo 

o historial do aluno e do professor (quando se usou a plataforma e durante 

quanto tempo, as vezes que foram feitos os conteúdos e os resultados 

alcançados, contactos feitos com colegas e professores, e tudo isto com 

gráficos apresentados no momento) seria interessante analisar o grau de 

envolvimento, motivação e atitude da parte dos alunos. Ou seja: colocando-

se a perspectiva ao contrário. Com a finalidade de se encontrarem 

respostas para questões como: i) Será que o uso de conteúdos digitais 

veiculados por uma plataforma online poderá conduzir a melhorias na 

aprendizagem?; ii) Com algumas tarefas, informação e conhecimento 

disponibilizados numa plataforma online, será que a sala de aula poderia 

ficar ‘mais liberta’, podendo o professor dedicar mais tempo a processos de 

ensino e aprendizagem mais construtivistas e interactivos?”. 

 

3. Tentar fazer um estudo mais específico, focando o papel do professor e dos 

alunos em relação ao uso de conteúdos via plataforma online mas desta vez 
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recheando-a de âncoras obrigatórias (como aliás tem sido a via de alguns 

estabelecimentos de ensino, nomeadamente universidades). Ou seja, 

definindo ‘obrigações’, mais ou menos veladas ou apoiadas em suportes 

prévios analógicos (textos impressos, por exemplo), que obrigassem o aluno 

a ‘ir à plataforma’: será que desse modo se criavam hábitos e se fidelizavam 

os alunos, que acabariam por reconhecer a fortaleza e benefício de uma 

plataforma online e dos seus conteúdos? 

 

4. É nossa convicção que as metodologias de ensino acabarão por se adaptar 

às potencialidades das novas tecnologias porque é impossível ignorá-las 

(basta manusear um telemóvel da última geração). Os conteúdos terão de 

estar disponibilizados numa plataforma online, flexível e de fácil acesso, que 

faça a ponte entre o ensino presencial e a procura de conhecimento fora da 

sala de aula. Acreditamos na inevitabilidade do b-learning e na importância 

do papel do professor na implementação desse método de ensino e 

aprendizagem. Este nosso estudo poderia ter diversas linhas de 

investigação complementar (para além das que foram atrás referidas) se 

entroncadas na crença da força da metodologia b-learning. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: 

Entrevista colectiva: organizada em grelha, em função dasquestões, 

categorias e unidades de conteúdo 

Notas prévias: 

1. A entrevista colectiva foi feita no início do estudo. A plataforma só muito 

recentemente tinha sido apresentada aos professores, por isso ainda havia na 

altura pouco envolvimento prático. Pretendia-se ‘pescar’ ideias de uma forma 

abrangente, ligadas muito às expectativas e ao que os professores pensavam antes 

de se começarem a envolver. Levámos um conjunto de perguntas preparadas mas 

que foram sendo modificadas e acrescentadas à medida que a entrevista ia 

decorrendo.  

2. A entrevista decorreu numa sala de aula da English Alive e foi gravada na 

íntegra. Durou cerca de 75 minutos, com cerca de 10 % de ‘ruído’ que depois foi 

eliminado antes da transcrição. 

3. Por questões éticas, acautelámos a privacidade dos professores, atribuindo 

códigos aos entrevistados: E+Número. Foram seis os professores que participaram: 

E1, E2, E3, E4, E5, E6. Apesar de dois serem ‘espertos’ por fazerem parte da 

Direcção da escola, não se fizeram distinções nesta entrevista porque todos 

participaram apenas como professores (a nível profissional e pessoal). 

O entrevistador é referido por ‘I’ (de ‘investigador’). 

 

4. A categorização e organização das respostas foram feitas em função de alguns 

aspectos que foram sendo levantados, muitos dos quais não estavam previstos. 

5. Foi feita a transcrição verbantim de toda a entrevista, incluindo alguns aspectos 

não verbais sobretudo a nível de atitude ou comportamental. 

6. A grelha seguinte pretende organizar o fundamental da entrevista, 

seleccionando-a o mais possível por unidades de conteúdo consideradas 

relevantes, que foram devidamente numeradas.  

7. À direita fomos acrescentando observações para nos facilitar posteriormente a 

análise. 
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Nr Transcrição (com triagem) 

Categorias/ 
unidades 
conteúdo 

Notas 

I: 
 
 
 

1 O que é que vocês se consideram em relação às novas 
tecnologias? 

 
1- Professores: 
iliteracia em TIC: 
 
E1:  “Eu ainda me 
considero uma 
‘emigrante’” (4) 
 
E5: “Acho que somos 
todos assim 
[emigrantes]” 
 
 
E3: “Acho que somos 
todos assim 
[iliterados]” 

 
Literacia 
dos 
professores 
em relação 
às TIC: 
 
a  maioria 
dos 
professores 
assume-se 
como 
iletrado, 
‘emigrante’, 
embora 
lamentem 
(E3) 

2 Há duas situações que hoje se usam muito, aliás muito 
parecidas em relação ao ensino de línguas, que é native, native 
speaker, e uma espécie de ‘emigrant’.  

3 O que é que vocês são? Vocês consideram-se nativos em 
relação às novas tecnologias ou nem por isso. 

 

E1: 4 Eu ainda me considero uma ‘emigrante’ 
 

I: 5 É? Ainda falas com… (risos) 
 

E5: 6 Acho que somos todos assim, porque…se, se a tecnologia 
fizesse parte da nossa vida em casa, ah…aulas, no trabalho.  

7 Se fosse só isso a nossa vida éramos native speakers, como é 
só no trabalho praticamente que nós utilizamos 

E3: 8 Nós, por exemplo chegávamos aqui com o nosso método e 
estávamos com o nosso papel e como I thought about that, you 
should be doing that… 
 

I: 9 Sim – vocês podem falar Português, que era o ideal mas 
podem falar Inglês ou misturar as duas coisas. 
 

E3: 10 Ahh! (indecisa).Eu acho que é mais por falta de tempo, só!  Tem 
vontade, 
mas 
dificuldades 
em usar a 
plataforma, 
sobretudo 
por falta de 
tempo (E3) 

11 Que eu adorava, mesmo…e acabamos por… (eu falo por mim) 
fazê-lo porque tenho que o fazer mas não é porque o queria 
fazer, porque eu queria, só que realmente leva tempo a entrar e 
a sair e, descobrir e, eu … 

2- Envolvimento 
nas TIC por 
obrigatoriedade? 
 
E3: “e acabamos 
por… fazê-lo porque 
tenho que o fazer. Eu 
acho que é mais por 
falta de tempo, só! ” 
 
3- Dispêndio de 
tempo: 
 
E3: “só que 
realmente leva tempo 
a entrar e a sair” 

12 esta semana estive com a M. lá na recepcão tentar descobrir 
como é que nasceu a fase de, eu já vi, quando fazemos ‘Yes, 
Idid’ e ‘cortar’, ‘underline’, I can’t do that, so… Mina wanted to 
try to do it, but we couldn’t, so… 
 

I: 13 Como é que vocês se consideram: são ‘nativos’ em relação aos 
telemóveis, por exemplo? 
 

4- Alguma iliteracia 
em relação aos 
telemóveis: 
 
E6: “Eu não [não sou 
nativa]” 
 
E4: “Eu também não.” 
 

 

E6: 14 Eu não. 
 

E6+E4= 
mau 
relaciona-
mento com 
telemóveis 

E4: 15 Eu também não. 
 

I: 16 Então o que é que vocês acham um professor tentar, por   
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exemplo, usar essa nova tecnologia com alunos de dez anos 
que são completamente nativos? 
 

E1: 17 Acho que o professor fica numa situação de inferioridade, 
porque eu não posso competir com o telemóvel com um miúdo 
de dezassete anos nem até os de dez, porque eles têm uma 
agilidade e sabem tudo e eu não, e acho que aí o professor tem 
muito a perder, porque nós, não sei, na minha maneira de ver, 
o professor tem de ter sempre qualquer coisa a mais do que o 
aluno. 
 

5- TIC/telemóvel- 
relação 
alunos/professores: 
 
E1: “Acho que o 
professor fica numa 
situação de 
inferioridade,”  
“o professor tem 
muito a perder” 
“o professor tem de 
ter sempre qualquer 
coisa a mais do que 
o aluno” 
“[O professor deve] 
..saber um bocadinho  
mais ou fingir que 
sabe”(17-20) 
 
E3: “Sim, mas eu 
acho que também… 
que tem a ver com 
coisas, eles 
nasceram com a 
tecnologia… Tal e 
qual nós estamos a 
aprender, não é, this 
is all new!,” (389/390) 

 
Os 
professores 
têm 
consciência 
da sua 
inferioridad
e em 
relação aos 
alunos, no 
que 
respeita ao 
uso dos 
telemóveis. 

E2: 18 Saber um bocadinho mais… 
 

E1: 19 (…) saber um bocadinho  mais ou fingir que sabe, pelo menos. 
Quando nós ficamos numa situação inversa, em que eles 
sabem tudo e nós não sabemos nada, acho que nos expõe 
muito e que nos fragiliza e que … 

20 não sei, ou sabemos lidar bem com a situação ou temos alunos 
muito bons para lidar com a situação ou então pode ser um 
descalabro, mas…nunca experimentei. 
 

I: 21 Vamos começar caso a caso: cada uma de vocês vai-me dizer, 
por exemplo, em relação às novas tecnologias o que é que 
efectivamente tem, que ferramentas tem, como é que usa, se é 
que usa… Se tem computador, se tem NET, por exemplo…  

6- TIC/Professores 
no dia a dia: 
 
E3: “Enviamos 
mails… Messenger.” 
 
E4:  “Criar 
documentos no 
Word.” 
“Sim, já aprendi [a 
guardar pastas]” 
 
 
 
 
 

 
 
Todos têm 
computador 
e Net e 
usam as 
ferramentas 
considera-
das 
mínimas: 
Word, 
mails, 
guardar 
documen-
tos em 
pastas… 
 
 
E3 não tem 
‘pen’ nem 
sabe como 
a usar. 

22 Quem é que tem computador próprio? 
 

E6: 23 Eu tenho ( ruído de fundo = todos têm) 
 

I: 24 Tu tens, tu tens, ( á volta), todos têm Internet em casa, todos 
têm? 
 

E4: 25 Eu vou pôr aquilo da Vodafone[ligação à Net móvel] 
 

I: 26 Agora, o que é que cada uma faz, hoje em dia, e o que é que 
sabe fazer em relação à utilização das novas tecnologias?  

27 Por exemplo, ahh…o básico…São ‘emigrantes’, tudo bem, mas 
o que é que vocês fazem, o que é que sabem fazer? 
 

E3: 28 Enviamos mails… 
 

I: 29 Por exemplo, mails e que mais? 
 

E3: 30 Messenger. 
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I: 31 Há aqui alguém que não consiga enviar mails? 
 

E4: 32 Não, todas nós… 
 

I: 33 Recebem e enviam mails. Usam o Messenger? Sabem? 
 

  

E1: 34 E Internet Explorer 
(confusão) 
 

 

I: 35 Ir ao Google procurar informação?  

E1: 36 Sim,… 
 

 

E4: 37 Criar documentos no Word. 
 

 

I 38 Quem é que sabe trabalhar com o Word? 
 

 

E:E
: 

39 Toda a gente sabe 
 

 

I: 40 C., tu sabes, até onde? Sabes guardar em pastas? 
 

 

E4: 41 Sim, já aprendi. 
 

 

I: 42 Já aprendeste. Enviar um documento Word por mail? 
 

 

E4: 43 Também. 
 

 

I: 
 

44 Também já sabem todos… Excel? 
 

 

E4: 45 Aí… 
 

 

I: 46 (apontando á roda) Não, não, uma, duas, a A1 sabe e a A5 mas 
não tão bem como o Word, não é? Ah…fazer cópias, fazer 
cópias por exemplo usar a pen, quem tem pen aqui? 
(barulho) 

 

47 (à volta) Pen, não tens pen? Usas pen, Z.? 
 

E6: 48 Não 
 

 

I: 49 Não tens pen ainda… Portanto não sabes colocar as 
informações na pen e tirar da pen para o computador, não? 
 

 

E3: 50 Eu já soube isso, mas como não fazia há tanto tempo… 
 

 

I: 51 Portanto, minimamente vocês…umas mais do que outras.   
7- Razões para não 
aprenderem mais: 
 
E6: “Para mim é uma 
questão de 
tempo.”(54) 
 

 
Professores 
não 
aprendem 
mais por 
falta de 
tempo, de 
não terem 

52 Agora, aquelas que sabem menos acham que …estão 
disponíveis para aprender um pouco mais?  

53 É uma questão de tempo? De não gostarem? De 
oportunidade? 
 

E6: 54 Para mim é uma questão de tempo. 
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 E4: “…é não ter 
quem me ensine.” 
“Às vezes sinto-me 
stressada.” 
 

quem as 
ensine e 
porque 
ficam 
‘stressadas’ 

E4: 55 Às vezes também é não ter quem me ensine. 

56 Às vezes sinto-me stressada. 
 

I: 57 Stressada?! (risos) E falta de computador em casa…agora já 
tens , não é? Daqui para a frente se calhar será melhor. 
 

  

E4: 58 Eu lá vou descobrindo sozinha.   

I: 59 Qual é a tua relação com o computador? É um bicho que só 
está ali, que só te chateia, que “nem faz comer”… 
 

8- Relação de 
professor com 
computador: 
 
E4: “Às vezes 
stressa-me um 
bocadinho, quando 
não sei o que devo 
fazer.” (60) 
 
E1:”… é a mesma 
relação que quando 
nós aprendemos a 
escrever,” 
 

 
Relação 
dos 
professores 
não é 
empática, é 
de 
aprendizag
em quase 
forçada, 
tem de 
ser… 

E4: 60 Às vezes stressa-me um bocadinho, quando não sei o que 
devo fazer. 
 

I: 61 Se quando chegasses a casa o computador tivesse o jantar 
feito era melhor, não era? 

E4: 62 Era melhor. 
(risos) 

E1: 63 Se calhar é a mesma relação que quando nós aprendemos a 
escrever, é a mesma relação que nós tínhamos com o lápis e 
com aqueles cadernos de duas linhas, não? 
 

I: 64 Extactamente, tínhamos que aprender 
 

  

E1: 65 Stressava, tínhamos de escrever dentro das duas linhas, não 
é? 
 

  

I: 66 Vocês nas escola…na escola os vossos filhos, quem tem filhos, 
os vossos aprendem…tu já aprendeste, novas tecnologias? 
 

9-
Professores/Novas
Tecnologias, 
aprendizagem 
prévia, enquanto 
estudantes: 
 
E2: ” [Aprendi a 
relacionar-me com as 
Novas Tecnologias] 
no Canadá…” 
 
E3: “Na Austrália já 
havia um computador 
…We had one, we 
had to share” 
 
E5: [Na África do Sul] 
“Tivemos de 
aprender como o 
computador 
funcionava…” 
 
 
 
 

NB: Idade 
das 
professoras 
relativamen
-te baixa: 
“E nós, 
temos trinta 
e tal 
anos!...” 
(E2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E4(África do 
Sul)  E6 
(Canadá) e 
E1(Portugal
)não 
aprendera

E2: 67 No Canadá… 
 

I: 68 Ah, está bem! 
 

E3: 69 Na Austrália já havia um computador … 
 

I: 70 Na Austrália já havia? (burburinho) 
 

E3: 71 We had one, we had to share 
 

I: 72 Já havia, então já tiveram introdução, no Canadá… 

73 Na África do Sul, também? 

E5: 74 Tivemos de aprender como o computador funcionava… 
 

E2: 75 (admirada) E nós, temos trinta e tal anos!... 
 

I: 76 São novas, pois… 
(risos) 

77 A Z. no Canadá não tinha? A Z. veio do Canadá e não tinha, 
estás a ver? 
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E4: 78 Eu também não! 
 

m a lidar 
com um 
computador 

E1: 79 Mas eu quando andei a estudar aprendi dactilografia, 
imaginem, e estenografia… 

  

80 (confusão, barulho) mas depois eu perdi-me porque o teclado 
mudou… 
 

I: 
 

81 O que é que vocês acham pessoalmente…ah…das novas 
tecnologias?  

10- O que pensam 
as professoras da 
relação TIC/ensino: 
 
E2:“para mim um 
complemento ‘guiado 
pelo professor’(…) 
estou a falar de e-
learning(…) Se o 
ensino amanhã 
passasse ao e-
learning eu acho que 
não sentia o mesmo 
prazer em leccionar 
que tenho hoje.” (88) 
 
[O professdeve estar 
envolvido?] “Sim, 
sim, claro, claro.” 
 
E3: “Eu acho 
fundamental [as TIC 
no ensino]” (101) 
 
E3: “I think… 
technology…  is 
fantastic!”(114) 
 
E1 “…nós temos que 
apontar nas novas 
tecnologias porque 
mesmo que a gente 
não queira e diga isto 
tudo que está a ser 
dito aqui, na 
realidade o futuro é 
esse.” (205) 
 
 
 
 

 
 
 
 
A maioria 
das 
professoras 
são 
unânimes 
em 
considerar 
a 
importância 
das TIC no 
futuro do 
ensino, 
sobretudo 
para os 
alunos mais 
pequenos. 
 
Concordam 
que os 
professores 
se devem 
envolver 
com as 
Novas 
Tecnologia
s. 

82 
83 

Em geral, não só da plataforma, e a educação, e o ensino? 
Acham que atrapalha? Acham que dificultam? Acham que 
ajudam?  
 

E2: 84 Eu acho que é um, para mim um complemento 
 

I: 85 Sim 
 

E2: 86 Dar só aulas através de tecnologias para mim seria… 
 

I: 87 Não só plataforma, qualquer tipo de tecnologia, não é? 
 

E2: 88 Sim, sim, estou a falar de e-learning.  

89 Se o ensino amanhã passasse ao e-learning eu acho que não 
sentia o mesmo prazer em leccionar que tenho hoje. 
 

I: 90 Um complemento guiado pelo professor ou externo ao 
professor? 
 

E2: 91 Não, não, com o professor. 
 

I: 92 Com o professor, o que significa que se parte do principio que o 
professor deve estar envolvido também?  

93 Para não ficar de fora? 
 

E2: 94 Sim, sim, claro, claro. 
 

 

I: 95 Mais opiniões 
 

 

E6: 96 Não percebi a pergunta 
 

 

I: 97 Ah…O que é que tu achas, qual é a importância das…novas 
tecnologias no ensino?  

 

98 O ensino pode perfeitamente sobreviver, e de que maneira, 
sem as novas tecnologias? 
 

E3: 99 Não , não… 
 

 

I: 100 …o que é que tu achas? 
 

 

E3: 101 Eu acho fundamental.  
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102 Acho, ( eu sei…)  para o dia  em que podem andar com .(?) 
eles estão a tentar e ela  vai levar para África , não , uns  
computadores pequeninos , os miúdos não têm de andar com 
livros e isso stressa… 
 
 

E2: 103 E onde é que eles vão ligar o computador à electricidade? 
 

 

E3: 104 Não. They carry these little books.. 
 

  

I: 105 sim  

E3: 106 it’s  called “curby” or..where it’s a book ,and you open it up and 
you can download up to 400 books… 
 

 

I: 107 Hum, hum 
 

 

E3: 108 and she’s taking it to Africa so that these kids don’t have to 
walk… 
 

 

E6: 109 That’s for poor kids, not… 
 

  

E3: 110 …kilometers. No but they are using it in the states. 
 These books are on sale. You can download 400 books and it 
has internet if you don’t understand any of the words it has a 
dictionary.  

  

111 I think that’s wonderful I think for kids...my kids who carry 
around …school bags… 

I: 112 Hum, hum   

E3: 113 and Isabella has her guitar and then she has sports on the 
same lesson… it breaks my heart to see that. 

  

114  I think...technology… 

I: 115 Portanto de certo modo… 
 

  

E3: 116 …is fantastic!   

I: 
 

117 …podemos dizer que a tua opinião está a ser moldada pelo  
exemplo que tu vês através… dos teus filhos. 

  

E3: 118 sim, sim. E do meu marido que só usa..   

I: 119 E o teu marido.    

120 Então se calhar provavelmente uma pessoa que, por exemplo 
não tenha essa , essa , ah essa maneira de  ver , não é, não  
tenha termo de comparação ou seja não está a visualizar os 
efeitos… 

E3: 121 É difícil de perceber.   

I: 122 Por exemplo vamos ver uma C., sei lá , se calhar será mais 
difícil para ela verificar até que ponto é que as novas 
tecnologias são úteis? 

  

E4: 123 Eu acho que não!   

I: 124 O que é que tu achas?   

E4: 125 Eu acho que vindo hoje sem estas malas todas se podíamos 
trazer a nossa malinha com… 
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I: 126 Por exemplo, tu agora que não tens filhos, qual é a tua opinião 
sincera em relação às novas tecnologias, a educação e o 
ensino? 

  

E4: 127 Eu penso que tem que haver um balanço também não pode ser 
só… …porque também acho que é essencial manter algumas 
coisas que nós utilizávamos. O nosso… 
 
 

11- Novas 
Tecnologias/ 
Tecnologias 
Tradicionais (uso 
por parte do 
professor) na 
relação com o 
aluno, papel do 
professor: 
 
E4: “Eu penso que 
tem que haver um 
balanço também não 
pode ser só… 
…porque também 
acho que é essencial 
manter algumas 
coisas que nós 
utilizávamos” 
“[Também é 
essencial] “O 
nosso… próprio livro 
e escrever, porque 
senão vamos 
também perder 
essas capacidades 
…não é só 
tecnologia também” 
“ás vezes a 
tecnologia também 
torna a pessoa um 
bocadinho mais fria, 
mais individualista” 
“[As TIC deviam 
ser…] Sim, um 
complemento, sim, 
um complemento.” 
“…acho que tem que 
haver um contacto 
humano.” 
 
E3: “…eu acho que é 
fundamental, e é o 
futuro não há [que] 
fugir, isso há-de 
ser…” 
 
E6:“…as pessoas 
querem  calor  
pessoal” 
“[Eu acho que] que 
as novastecnologias 
estão a substituir o 
contacto pessoal…” 

 
As 
professoras 
acham que 
não se 
deve 
considerar 
apenas as 
Novas 
Tecnologia
s, há lugar 
para um 
enquadram
ento das 
técnicas 
tradicionais, 
é preciso 
um 
balanço, 
um 
equilíbrio. 
É preciso 
manter o 
que está 
ligado à 
relação 
humana por 
parte dos 
professores
. 
As TIC 
deviam ser 
um 
complemen
to. 
Devíamos 
impedir que 
as TIC, se 
sobrevalori
zadas 
perante os 
alunos, os 
tornem 
mais 
individualist
as, mais 
frios. 
O papel 
humano do 
professor é 
muitoimport
ante. 
Não 
podemos 

I: 128 Sim 
 

E4: 

 
129 …próprio livro e escrever, porque senão vamos também perder 

essas capacidades 
 

I: 130 Claro 
 

E4 131 …não é só tecnologia também,   
 

I 132 mas por exemplo as tecnologias seriam quando? 
 

E4: 133 …e também ás vezes a tecnologia também torna a pessoa um 
bocadinho mais fria, mais individualista 
 

I: 134 E és da opinião da E. em que deveriam ser um complemento  
externo, embora guiado? 

E4: 135 Sim, um complemento, sim, um complemento. 

I: 136 A sala de aula será controlada pelo professor, será? 

E4: 137 Sim, tem que haver um… acho que tem que haver um contacto 
humano. 
 

I: 138 Mas por materiais tradicionais? 
 

E4: 139 Pode ser um complemento dos dois 
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“[Se isso acontecer] 
corremos o risco de 
ser robots…” 
“…nós temos a 
ideologia que todos 
os miúdos gostam de 
computadores  mas 
isso também não é 
verdade.” 
“[Aqui na escola] 
temos respostas 
assim “ Eu venho 
aqui para aprender  
Inglês contigo e não  
é para aprender 
Inglês com a 
máquina…” 
“[Os alunos] vêm cá 
é às vezes para um 
abraço……para um 
carinho, para um 
mimo e isso só uma 
pessoa pode dar,  
não é  uma 
máquina.” 
 
E5: “…eu concordo 
plenamente que tem 
de haver um 
equilíbrio…” “o 
computador é uma 
coisa muito 
poderosa” 
“Já é óbvio que [os 
computadores] 
dominam a vida de 
muitas crianças, e 
não para fins  de 
educação (…)cabe a 
nós saber utilizar o 
computador para dar 
aulas.” 
“…dar muita 
importância 
aocomputador à 
frente dos alunos 
está a dar-lhes força 
para serem 
individualistas..”(185) 
“[Temos de saber 
utilizá-lo] utilizá-lo 
como uma 
ferramentadentro da 
sala de aula” 
 
E1:  
“…o papel do 

generalizar: 
cada aluno 
é um aluno, 
cada 
professor é 
um 
professor. 

E2: 140 Sim pode haver… 
 

 

E3: 141 Sim, mas eu não acho que o professor tem que  sair da sala. 
 

E2: 142 Um complemento, não é só… 
 
 

E3: 143 Em vez de levarem livros  têm uma coisinha onde trabalham e 
podem fazer trabalhos depois com lápis…  

 

e, mas eu acho que é fundamental, e é o futuro não há [que] 
fugir, isso há-de ser… 
 

E4: 144 Tem de haver, eu acho que tem de haver um balanço entre as 
duas coisas… 
 

 

I: 145 Entre as duas coisas…  
Z., tu pediste a palavra, desculpa… 
 

 

E6: 146 Eu  estou de acordo com a C.   

147 
 
148 
 
149 

Eu acho que se nós concentrarmos muito nas novas 
tecnologias corremos o risco de ser outra W. S..[Wall Street]. 
 E as pessoas não querem o W. S., as pessoas querem calor 
pessoal  . o W. S., as pessoas querem  calor  pessoal  .  
Eu acho, eu já falei com alguns alunos e que eu lhe disse “olha 
se tens problemas vais à plataforma” e eles disseram “ não, 
mas eu não quero falar contigo na plataforma, eu quero falar 
contigo cara à cara”. 
 

 

I: 150 Portanto e tu achas. 
 

 

E6: 
 

151 
 
 
152 

Eu vim para aqui… que as novas tecnologias estão a substituir 
o contacto pessoal….que as novas tecnologias estão a 
substituir o contacto pessoal… 

 

Acho que sim, de uma certa forma sim eu não estou a dizer 
que……que não valem nada… 

I: 153 Tens um filho na Primária… e ele já tem um computador, não? 
 

 

E6: 154 Hum? 
 

 

I: 155 O teu filho já tem um computador? 
 

 

E6: 156 Tem. Tem um Magalhães. 
 

 

I: 157  E que é que tu achas disso?  
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 professor é muito 
importante, o papel 
humano do professor 
é muito importante… 
dentro da sala de 
aula e não só.” 
“nós não podemos 
generalizar(…)cada 
grupo é um grupo, 
cada aluno é um 
aluno, cada professor 
é um professor.” 
(201/202)  
 
“Cada grupo é um 
grupo, cada aluno é 
um aluno, cada 
professor é um 
professor. “ (201) 
 
 
 
 
 
 

E6: 158 Tem um Magalhães. Ele joga jogos. Eu acho bom, senão não o 
tinha comprado 
 

 

I: 159 pronto. 
 

 

E6: 160 Eu acho bom, eu acho que ele precisa. Eu gosto que ele 
aprenda 
 

 

I: 161 Na escola? Entao, então concordas que no ensino em geral… 
não falamos agora do Inglês…  no  ensino em geral,   as novas 
tecnologias são úteis? 
 

 

E6: 162 São úteis, são. 
 

 

I: 163 Só que não devem  é substituir… 
 

 

E6: 164 não de maneira nenhuma… 
 

 

I: 165 de maneira nenhuma… 
 

 

E6: 166 
 
167 

…senão corremos o risco de ser robots…  

e temos de lembrar que nós temos a ideologia que todos os 
miúdos gostam de computadores  mas isso também não é 
verdade. 

I: 168 Hum, hum… 
 

 

E6: 169 Não podemos generalizar os miúdos. Embora a maior parte 
sim.  

 

170 Mas eu também tive um aluno que, (riso) me disse “Ah, eu uso 
o computador , tenho internet ilimitada e vou fazer  outras coisa 
prioritárias que não a plataforma” 

171  …pronto temos respostas assim “ Eu venho aqui para 
aprender  Inglês contigo e não  é para aprender Inglês com a 
máquina…” 
 

I: 
 

172 Exacto  

E6: 173 porque para isso  eu comprava os 
 

 

I: 174 Hum, hum 
 

 

E6: 175 .., os…lá os.. 
 

 

I: 176 os programas… 
 

 

E6: 177 os programas…que vêm e essas coisas todas. Acho que não 
nos podemos esquecer que eles vêm cá é às vezes para um 
abraço… 

 

I: 178 Exacto  

E6: 179 …para um carinho, para um mimo e isso só uma pessoa pode 
dar, não é uma máquina. 

 

I: 180 Claro! M:   
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E5: 181 Hum, eu concordo plenamente que tem de haver um equilíbrio, 
hum...  

  

182 As crianças hoje em dia estão... o computador é uma coisa 
muito poderosa, eu acho.  

183 Eu acho que já, já é óbvio que dominam a vida de muitas 
crianças, ah e não para fins, ãh de educação… 

E5: 184 …mesmo só para prazer, para jogos e, e cabe a nós saber 
utilizar o computador para dar aulas.  

  

185 Eu acho que… dar muita importância ao computador à frente 
dos alunos está a dar-lhes força para serem individualistas... 

E6: 186 Como no W. S. [Wall Street].   

E5: 187  Mas se nós soubermos utilizá-lo como uma ferramenta dentro 
da sala de aula, não falar no computador como, ãh, parte 
fundamental da aula, mas… 
 

  

I: 188 hum, hum…   

E5: 
 
 
 

189 ...saber introduzi-lo…eu, por exemplo, apresentar um tema que 
vamos falar na aula que vem e explicar que é muito mais fácil 
eles virem para a aula preparados…  

  

190 Se eles tiverem alguma noção do que é que vão falar e através, 
de em vez de levarem uma fotocópia, irem ver à plataforma… 
 

I: 191 Sim 
 

  

E6: 192 Mas para mim ocupa-me muito tempo que eu às vezes não 
tenho… 
 

  

I: 193 Falta, falta a A. falar. Desculpa.   

E1: 
 
 
 

194 Enquanto professora e pela experiência deste ano eu devo 
confessar que ao principio fui um bocado adversa a esta coisa 
das novas tecnologias e da plataforma e aí por fora.  
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12- Professor / 
Plataforma: que 
papel, em relação 
ao papel 
tradicional? 
 
E1: “…comecei a 
utilizar bastante a 
plataforma e o que 
eu acho [é] que um 
professor não deve 
ser substituído.” 
“…acho que não é 
isso que nós 
queremos com a 
plataforma, não é 
substituir o professor. 
De maneira 
nenhuma. Acho que, 
muito sinceramente, 
a plataforma se for 
bem utilizada pode 
ajudar muito.” 
“…o professor tem o 
seu papel, mas 8ª 
Plataforma] pode ser 
uma ferramenta 
muito, muito, muito 
boa para auxiliar  
o professor...” 
 
13- A força 
(favorecimento) da 
Plataforma junto 
dos alunos: 
 
E1: “Os meus alunos 
ficaram muito 
favorecidos pelo uso 
da plataforma.” 
“acho que 
elesevoluíram muito 
a nível de 
vocabulário, por 
exemplo pelos 
trabalhitos que eles 
fizeram na 
plataforma.” 
“Porque lhes dava 

 
Todos os 
professores 
confessara
m que 
começaram 
a usar a 
plataforma 
por ser 
obrigatória, 
e que 
depois se 
renderam 
aos 
benefícios 
que pode 
trazer a 
professores 
e alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A maioria 
dos 
professores 
reconhece 
que os 
alunos, 
sobretudo 
os mais 
novos, 
beneficiara

   

195 Mas até que comecei a utilizar bastante a plataforma e o que 
eu acho, partilho da opinião da Z., que nós, e da M. e de todas 
que um professor não deve ser substituído. 
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196 Lá virá o tempo em que isso acontecerá, no tempo dos robots, 
não é? Em que não vamos precisar, nós, a nossa profissão se 
calhar vai de existir, mas como está agora, no momento actual, 
eu acho que o papel do professor é muito importante, o papel 
humano do professor é muito importante… dentro da sala de 
aula e não só. 

gozo ir à plataforma 
fazer, porque depois 
começaram a 
competir entre eles “ 
“…nós não podemos 
generalizar. Não 
posso dizer: a 
plataforma é 
maravilhosa para 
todos, ou a 
plataforma é uma 
porcaria para todos.” 
“Consegui e tive 
êxito, com aquele 
grupo, mas com os 
outros não tive…” 

m bastante 
com a 
plataforma. 
E todos têm 
casos de 
alunos e 
turmas que 
não 
beneficiara
m, alguns 
nem se 
motivaram 
sequer. 

197 Também acho que não é isso que nós queremos com a 
plataforma, não é substituir o professor. De maneira nenhuma. 
Acho que, muito sinceramente, a plataforma se for bem 
utilizada pode ajudar muito. 

198  Eu, este ano, por experiência pessoal, acho que os meus 
alunos ficaram muito favorecidos pelo uso da plataforma.  

199 Acho que, eu falo de um grupo que eu tenho, que é o J. 2, 
pronto, eu posso falar sobre esse, que fiz um estudo, porque 
tive tempo para isso, ãh, e acho que eles evoluíram muito a 
nível de vocabulário, por exemplo pelos trabalhitos que eles 
fizeram na plataforma.  

200 Porque lhes dava gozo ir à plataforma fazer, porque depois 
começaram a competir entre eles… isto é um exemplo, não 
quer dizer que isto seja generalizado.  
Eu estou a falar da minha experiência enquanto professora.  

201 Agora, também fiz para o FCE2 e não, não funcionou!  
Pronto, isto cada grupo é um grupo, cada aluno é um aluno, 
cada professor é um professor. 

 
 
 
 
 

202 O que é eu quero dizer com isto é que nós não podemos 
generalizar. Não posso dizer: a plataforma é maravilhosa para 
todos, ou a plataforma é uma porcaria para todos. 

  

203 Eu também enquanto professora se calhar estou mais 
interessada na plataforma e tenho mais vontade de motivar os 
meus alunos e consigo-os motivar de outra maneira. Mas isso 
sou eu, como individual. 
 Portanto eu acho que generalizar, eu não consigo 
generalizar…  
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204 Portanto, agora eu estava a falar da minha experiência 
enquanto professora, eu acho que os meus alunos neste grupo 
específico, beneficiaram porque eu consegui que eles fossem 
fazer aquilo que eu queria. Consegui e tive êxito, com aquele 
grupo, mas com os outros não tive… 

205  Portanto ah eu acho que sim, nós temos que apontar nas 
novas tecnologias porque mesmo que a gente não queira e 
diga isto tudo que está a ser dito aqui, na realidade o futuro é 
esse.  

206 Mas se calhar quando esse futuro chegar nós já morremos, não 
existimos, já não somos professores.  

207 Mas também podemos ficar na nossa caverna, porque senão é 
como os telemóveis, daqui a um bocado o nosso filho de cinco 
anos sabe mais do que nós e até nos passa a perna porque 
nós não estamos a acompanhar, isto é como tudo na vida, nós 
temos que acompanhar um bocado o professor… 

208 Mas pronto, voltando atrás, eu acho que sim, que não deve 
substituir o professor, que o professor tem o seu papel, mas 
que pode ser uma ferramenta muito, muito, muito boa para 
auxiliar  
o professor, pronto. 

 

E6: 209 Eu estou de acordo com a A. que determinou que os grupos, as 
idades… 

  

I: 210 Agora uma pergunta muito directa: o que é a plataforma?   

E6: 211 Desculpa?   

I: 212 C., o que é uma plataforma?   

E4: 213 Uma plataforma?   

I: 214 Sim, qual a diferença entre uma plataforma e uma página na 
internet? Tens ideia? 

14- Conceito de 
Plataforma, do 
ponto de vista dos 
professores: 
 
E4: “Eu não sei” 
 
E6: “A plataforma é 
interactiva.” 
 
E3: “qualquer pessoa 
não tem acesso, a 
essa plataforma, as 
plataformas são 
específicas” 
 
E6: “É uma área de 
trabalho” 
E2: “É um palco… 
onde está a  
informação… a que 

A 
plataforma 
foi definida 
com 
expressões 
interessant
es: 
-sítio 
interactivo 
-área de 
trabalho de 
acesso 
restrito 
-um palco 
restrito 
-uma ilha, 
uma casa 
recheada 
 

E4: 215 Não, não… Eu não sei (risos) 

I: 216 Pronto. Sabem… 

E3: 217 E não se pode arriscar? 

I: 218 Sim, a diferença entre um site na internet e uma plataforma ou 
um portal? 

E6: 219 A plataforma é interactiva. 

I: 220 E mais? Mais? 

E3: 221 E nem é, qualquer pessoa não tem acesso, a essa plataforma, 
as plataformas são específicas para certas… 

E6: 222 É uma área de trabalho 

I: 223 É uma área de trabalho e o que é que acham que mais?  

224 Uma pequena plataforma? 

E2: 225 É um palco  

I: 226 É um palco…  
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E2: 227 Onde está a informação… só algumas pessoas 
poderão ter acesso” 
 
A1:“vamos imaginar 
uma ilha ou uma 
casa e dentro dessa 
casa está um 
mobiliário e umas 
certas coisas que, sei 
lá, vai quem tu deres 
a chave da casa, por 
ex., a quem tu deres 
as chaves da casa…” 
 
E5: “…… é uma ilha, 
é um sítio 
interactivo…” 

 

I: 228 Sim…  

E2: 229 A que só algumas pessoas poderão ter acesso a informação 
e… 

 

E1: 230 É como se tivéssemos uma casa, vamos imaginar uma ilha ou 
uma casa e dentro dessa casa está um mobiliário e umas 
certas coisas que, sei lá, vai quem tu deres a chave da casa, 
por ex., a quem tu deres as chaves da casa… 

 

E2: 231 … que tu quiseres…  

I: 232 Que é uma plataforma, M.?  

E5: 233 Eu acho que disseram tudo… é uma ilha, é um sitio 
interactivo… 

  

I: 234 Já alguma vez pensaram porque é que uma plataforma, custa 
tanto a carregar?  

  

235 Porque é que uma plataforma é tão pesada e custa tanto a 
carregar?  

236 Diferente de um site? 

E3: 237 Por causa da informação que é posta lá, das actividades… 
pode-se fazer tudo o que está na internet… 

  

E6: 238 Porque é uma source…   

E3: 239 E está constantemente em alteração, em…   

I: 240 Outra pergunta: na vossa opinião, o que é um tutor? 15- Conceito de 
tutor/diferença do 
professor, na 
opinião dos 
professores: 
 
E5: “É como um 
professor, mas que 
dá atenção online.” 
 
E6: “Um tutor é um 
complemento ao 
professor.” 
 
E4: “É um que dá 
mais apoio 
individualista… Ajuda 
mais o aluno, talvez.” 
 
E6: “O professor é o 
“Deus”… O tutor 
separa os 
grupinhos…… dos 
alunos e quem tiver 

Os 
professores 
têm noção 
do papel de 
um tutor, 
até porque 
alguns 
tiveram um 
tutor na 
universidad
e: 
-como um 
professor 
que dá 
atenção 
online 
-
complemen
ta 
oprofessor 
-dá apoio 
individual 
ao aluno 
-ajuda os 

E5: 241 É como um professor, mas que dá atenção online. 

I: 242 O que é um tutor para ti? 

E2: 243 Depende… 

I: 244 Mas em geral, um tutor. Por ex., em relação ao ensino, a 
diferença entre um professor e um tutor? 

E4: 245 Parece que estás na universidade, estás… 

I: 246 É um dos termos mais actuais neste momento no ensino 

E6: 247 Neste caso, o tutor é uma coisa, na universidade tutor é outra… 

248  
Um tutor é um complemento ao professor. 

I: 249 Por exemplo, o que é um tutor? 

E4: 250 É um que dá mais apoio individualista… 

I: 251 Em que aspecto? 

E4: 252 Ajuda mais o aluno, talvez. 

I: 253 Mas em relação ao professor, qual é a diferença? 

E6: 254 O professor é o “Deus”… 

I: 255 Sim (riso) 

E6:  256 O professor produz material, produz, produz, produz e depois 
cala-se. O tutor separa os grupinhos… 

I: 257 Sim 
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E6: 258 … dos alunos e quem tiver dúvidas, explicações mais 
pormenorizadas…  
Portanto é um ajudante 

dúvidas, explicações 
mais 
pormenorizadas…  
Portanto é um 
ajudante” 
 
E3: “[O tutor tem] um 
plano a seguir, um 
plano que é dado” 
“Um tutor vai dar 
mais apoio 
(…)especificado vai  
mais às 
necessidades…do 
aluno, das 
dificuldades desse 
aluno” 
 
E1: “Antigamente (…) 
o tutor estava entre 
os pais e o 
professor… Era um 
intermediário.” 

alunos com 
mais 
necessidad
es, faz a 
triagem, é 
um 
ajudante do 
professor 
- deve 
seguir um 
plano 
específico 
de apoio às 
necessidad
es do aluno 
-um 
intermediári
o 

I: 259 E há relação, o que é um tutor? 

E3: 260 Há um plano a seguir, um plano que é dado, que explica e que 
é programado.  

261 Eu acho que um tutor se calhar vai dar mais apoio, mais apoio 
especificado, não como o plano anual ou semanal, vai mais à 
procura, do, do, do, se calhar mais às necessidades… 

I: 262 Sim…  

E3: 263 …o aluno, das dificuldades desse aluno, tem de pensar no 
geral e tem de pensar nas coisas que tem de ser dadas 

 

E6: 264 Nós na universidade temos uma coisa chamada ‘tutorial’  

I: 265 Exactamente.  

E4: 266 Tutorial…  

E4: 267 Que era um complemento às aulas.  

E1: 268 
 
269 

Antigamente, antigamente nas famílias muito ricas havia os 
professores., havia os tutores e os pais.  
E o tutor estava entre os pais e o professor. 

 

270 
 
 
271 

Ou seja, o tutor sabia o que e o professor tinha dado e tinha 
conhecimento para orientar o estudo dos miúdos, enquanto que 
o pai só esperava pelas informações do tutor. 
Era um intermediário. 

I: 272 Outra pergunta: professor, ensino.  
Porque é que o aluno não pode ir buscar o conhecimento que o 
professor transmitiu, directamente ao Google? 

16- As TIC podem 
substituir os 
professores na 
aquisição/ 
transmissão de 
conhecimentos? 
 
E1:“[Não, porque] 
falta o humano, falta 
o poder perguntar 
uma pergunta” 
 
E5: “cada pessoa 
aprende de uma 
forma diferente…” 
“[Que o aluno capte 
mais ou menos no 
ensino presencial] 
cabe ao professor” e 

Todos os 
professores 
concordam 
que: 
-nem todo o 
conhecime
nto tem 
forçosamen
te de ser 
transmitido 
por via 
humana; 
-parte do 
papel do 
professor 
como 
transmissor 
de 
conhecime

273 Qual a diferença? 

E1: 274 Falta o humano, falta o poder perguntar uma pergunta. 

I: 275 Então tudo o que é conhecimento tem ser transmitido através 
de via humana? 

EE
E: 

276 Não 

E1: 277 Não  sei… 

I: 278 Então nesse caso parte do papel do professor no futuro não 
será cortado? 

EE
E: 

279 Sim 

I: 280 O professor como transmissor de conhecimentos não fica muito 
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longe, em alguns aspectos, não digo que seja substituível, 
daquilo que uma criança pode ir buscar a um Google através 
de um simples, com um simples laptop? 

“Depende, isso 
depende do 
professor, isso é 
muito subjectivo” (E1) 
 
E6:“Um computador 
nunca vai poder 
substituir o ser 
humano [na] 
espontaneidade.” 
 
 

ntos pode 
ser cortado 

E5: 281 Não porque nós todos aprendemos de formas diferentes  

I: 282 Sim…  

E5: 283 Um pessoa que consiga aprender só a ler um texto, tudo bem, 
eu acho que consegue substituir, prescindir do professor, mas 
nós não somos assim, cada pessoa aprende de uma forma 
diferente… 

 

I: 284 De uma outra maneira… 
Mas o aluno, acham que aprende melhor por ex. estar na sala 
com 25 alunos blá, blá, blá, ou por ex. com calma, na internet? 

 

E5: 285 Isso cabe ao professor  

E1: 286 Depende, isso depende do professor, isso é muito subjectivo  

E6: 287 Do momento, uma vez que há uma, estava numa classe de 
brainstorm, que houve, acho que foi lá, que há muitas coisas 
que aconteçam dentro de uma sala de aula que ficam sempre.  

 

288 E acho que são essas coisas, às vezes, as pequenas coisas, 
que despertam lembranças, recordações e um, uma página 
nunca irá fazer isso.  

289 Eu acho que é isso que falta: espontaneidade. Um computador 
nunca vai poder substituir o ser humano nessa 
espontaneidade. 

I: 290 Nós estamos a dar um tema e o aluno vai buscar uma 
quantidade enorme de conhecimentos, dentro do computador.  

17- O aluno perante 
o fluxo de 
informação que o 
computador (Net) 
debita? Quem o 
deve guiar a gerir 
esse caudal? 
 
E2: “…os alunos têm 
muita dificuldade, 
como há tanta 
informação, perdem-
se.”(292) 
 
EEE: [Quem deve 
guiar o aluno?] 
“Tutor, tutor..”(294) 
 
 

Todos 
concordam 
que guiar o 
aluno no 
acesso ao 
caudal de 
informação 
via 
computador
/internet 
deve ser 
papel do 
tutor e não 
do 
professor. 

291 Agora, não deveria haver alguém que guiasse esse fluxo de 
conhecimentos? 

E2: 292 Eu noto que eles, que os alunos têm muita dificuldade, como 
há tanta informação, perdem-se. 

I: 293 Isso é… guiar o caudal da informação é um papel do professor 
ou do tutor? 

EE
E: 

294 Tutor, tutor.. 

I: 295 Então se calhar parte do papel dos professores estará em risco 
no futuro… 

 

E3: 296 Sim, isso eu acho que… 18- Será que parte 
do papel do 
professor vai virar 
papel de tutor? 
 
E3: “Sim, isso eu 
acho que [sim]… Eu 

Os 
professores 
acharam 
natural, 
normal ou 
atédesejáv
elque 

I: 297 O que é que vocês acham? 

E3: 298 Eu não acho mal, eu não me importava nada 

E5: 299 Eu acho que ser professor e tutor é um coisa tão distinta, eu 
acho que no fundo hoje em dia na escola… 

I: 300 Mas há muitos professores que estão a acumular… no fundo 
vocês estão a acumular o papel de professores e tutores… 
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E5: 301 Mas é isso. A nível universitário, sim, há professores e há 
tutores, há sempre essa distinção.  

não acho mal, eu não 
me importava 
nada”(298) 
E5: “Eu acho que ser 
professor e tutor é 
um coisa tão 
distinta…” 
“a nível de escola, 
ensinar crianças, eu 
acho que somos só 
um, é professor e 
tutor em um, nós 
damos conhecimento 
e temos de saber 
guiar a 
informação…”(301) 
 
E3: “Eu acho que nós 
não deixamos de ser 
professores logo, não 
deixamos de ser 
tutores” (304). 

alguma 
tarefas 
convencion
almente 
atribuídas 
ao 
professor 
passassem 
a ser feitas 
por um 
monitor. 
E não 
apresentara
m 
objecções 
que o seu 
papel futuro 
tenha de 
ser parte de 
professor e 
parte de 
monitor. 

302 Mas agora a nível de escola, ensinar crianças, eu acho que 
somos só um, é professor e tutor em um, nós damos 
conhecimento e temos de saber guiar a informação e como é 
que vamos guiar a informação da maneira que o aluno… 

I: 303 Então se calhar voltamos ao princípio do debate: será muito 
importantes que os professores minimamente estejam, se 
aproximem, não sejam nativos mas estejam mais próximo, que 
estejam familiarizados com as novas tecnologias ou ficamos 
para trás, não? 

  

E3: 304 Eu acho que nós não deixamos de ser professores, logo não 
deixamos de ser tutores, logo uma pessoa, um aluno pode ter a 
dúvida e fazer a pergunta, logo aí já focámos esse problema, 
com um computador.  

  

305 Se calhar não acontece ele se tiver dúvidas, se tiver um texto… 
ah… ele não pode parar para perguntar… 

I: 306 Sim…   

E3: 307 E ao professor pode. E logo aí nós se calhar saímos mais no 
papel de professor… 

  

I: 308 Uma das características que a Z. disse de uma plataforma é 
que havia interactividade. 

19-
Interactividade/aco
mpanhamento dos 
alunos pelos 
professores online, 
via plataforma 
(quando, como…) 
 
EEE: [A maioria vai à 
plataforma à noite?] 
“Às vezes…” 
 
E3: “Eu à noite não 
consigo, é mais a 
seguir… lá para as 

Os 
professores 
com 
ambiente 
familiar 
mais 
denso, com 
marido e 
filhos 
pequenos, 
preferem ir 
à 
plataforma 
à noite. As 
outras, 

309  Portanto o professor pode estar do outro lado e dar 
assistência, e o aluno pode oralmente fazer perguntas à 
professora… se o professor estiver disponível… 

310 Quando é que vocês acedem à plataforma em casa? À noite? 

EE
E: 

311 [murmúrio] Às vezes… 

E2: 312 Depois dos meus filhos estarem deitados… 

I: 313 E acham… normalmente acham mais pesado, portanto sentem 
mais dificuldades por causa disso, aceder à plataforma? 
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E3: 314 Eu à noite não consigo, ontem eu fui para acabar de fazer isto, 
à noite não consigo… 

dez e meia… antes 
do almoço ou logo a 
seguir ao almoço.” 
 
E2: “Depois dos 
meus filhos estarem 
deitados…” 
 
E1: “só trabalho com 
a plataforma durante 
o dia, portanto à 
noite em casa não, 
não trabalho com a 
plataforma” 
 
E6: “É antes do 
almoço, antes do 
almoço. Às onze…” 
 

preferem 
fazê-lo 
durante o 
dia, muitas 
vezes na 
escola. 
deveriam. 

315 É mais a seguir… lá para as dez e meia… antes do almoço ou 
logo a seguir ao almoço. 

I: 316 Qual é a vossa relação com a plataforma do EA? Qual é a 
vossa relação com ela?  

20- Relação dos 
professores com a 
plataforma: 
 
E3:  “Eu não vou à 
plataforma tanto 
quanto gostaria…” 
 
E2: “Ninguém hates 
the platform… [mas] 
preocupo-me com a 
minha casa em 
primeiro lugar…” 
 
 
]  
 
 
 

Algumas 
confidencia
ram que 
não vão à 
plataforma 
tanto como 
deveriam. 

317 É estranha?  

318 Tem que se ir porque sim?  

319 Com que frequência é que vocês vão a plataforma, vão porque 
acham que devem ir em função dos vossos alunos, ou porque 
acham que se não forem é aborrecido porque alguém vai 
verificar que vocês não foram? 

 

320 Aãh… vocês vão à plataforma em horas que são da vossa  
conveniência ou tentam também adaptar aos alunos?  

321 Digam-me lá da vossa relação com a plataforma, dos vossos 
amores e desamores, do casamento, do namoro com a  
plataforma… 

322 Vamos lá, vamos começar pela A. que tem estado calada. 
 

E1: 323 Eu ah…, só trabalho com a plataforma durante o dia, portanto à 
noite em casa não, não trabalho com a plataforma,  
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324 ah, mas isto  porque é assim, estou numa situação em que não 
tenho filhos em casa e até poderia ir à plataforma à noite, mas 
por politica não gosto de, de levar essas coisas para casa.  

325 Portanto eu passo mais horas na escola ali e trabalho nessas 
horas, portanto durante o dia, normalmente à tarde.  

326 Portanto vamos imaginar se eu tiver aulas às cinco e meia eu 
se calhar estou aqui às três e se tiver que ir a plataforma vou 
nesse intervalo. 

I: 327 As outras… qualquer uma…  

E3: 328 Eu não vou à plataforma tanto quanto gostaria…  

I: 329 Podem dizer “I hate the platform!”, não tem problema nenhum, 
não estamos aqui… 

 

E2: 330 Ninguém “hates the platform”… (risos) mas é menos por às 
vezes como eu disse, por falta de disponibilidade da minha 
parte, abrir o computador e… preocupo-me com a minha casa 
em primeiro lugar… 

 

I: 331 É preciso tempo essencialmente, não é? 21- Importância do 
tempo em relação à 
plataforma/com que 
frequência podem 
ir?: 
 
E3: “Eu acho que é 
mais por falta de 
tempo, só! [que não 
uso mais a 
plataforma] ”(10) 
 
E6: “Mas para mim [a 
plataforma] ocupa-
me muito tempo que 
eu às vezes não 
tenho…” (186) 
“É isso que eu acho 
também, é o 
tempo.(…) Eu 
consigo ir a uma ou 
duas turmas dar mais 
em pormenor, mas 
não consigo corrê-las 
todas…” (423/424) 
 
E2: “É preciso 
bastante tempo. 
 
A1: “também acho 
que nos toma muito 
tempo. “(420) 
“Se eu tiver 100 

O tempo 
parece ser 
a causa 
número um 
para 
justificar 
deficiências 
na 
utilização 
da 
plataforma 
(também 
por alunos). 
Gostaríamo
s de saber 
se é 
mesmo 
falta de 
tempo ou 
falta de 
adaptação 
a novas 
necessidad
es, novas 
rotinas que 
implicam 
alteração 
de hábitos. 

E2: 332 É preciso bastante tempo. 

E6: 333 Eu tenho um problema específico que á minha filha, ela está 
comigo durante o dia, ela não está na creche está comigo.  

334 E o meu dia é o seguinte: levanto-me, vou levar o meu filho à 
escola, venho para casa, passo a roupa a ferro como a gente 
sabe, faço o jantar para a família, tento ir um bocadinho ao 
computador mas ela vai comigo… 

I: 335 à plataforma… 

E6: 336 Para o meu colo… 

I: 337 Quando mais ou menos? às três? duas? 

E6: 338 Quando eu… é antes do almoço! 

I: 339 Ah, é antes do almoço… 

E6: 340 É antes do almoço, antes do almoço. Às onze… e ela não me 
deixa trabalhar… 

I: 341 Não? 

E6: 342 Ela não me deixa trabalhar…  

343 Depois, almoço, dou-lhe almoço, vou trabalhar, volto vocês 
sabem as horas e só depois deles estarem em casa é que eu 
tenho um bocadinho 

I: 344 Mas num dia vais quê, uma vez por semana, duas vezes? 

E6: 345 Uma vez por semana 

I: 346 Uma vez por semana vais lá… e contactas com os alunos a 
partir daí, não é? 

347 M.… já temos duas, três, faltam três 
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E5: 348 Ah, eu, eu vou… depende… se eu estiver… eu penso nas 
turmas que vou ter durante o dia e tento ir a essas turmas 
específicas antes das aulas… para ver que é que foi quem é 
que não foi, quem é que fez actividades, 

alunos diferentes eu 

para ir a cada aluno 

meu isso são muitas 

horas, agora só que 

eu tenho que 

seleccionar, ou já se 

calhar este mês vou 

dar mais atenção a 

esta turma, p’ró mês 

que vem vou dar 

mais atenção aquela” 

(421) 

 
 
 
 
E6: “[É difícil ir à 
plataforma porque:] 
…o meu dia é o 
seguinte: levanto-me, 
vou levar o meu filho 
à escola, venho para 
casa, passo a roupa 
a ferro como a gente 
sabe, faço o jantar 
para a família, tento 
ir um bocadinho ao 
computador mas ela 
[a minha filha] vai 
comigo…” 
“[Vou à plataforma] 
uma vez por 
semana” 
 
E5: “Tento ir a essas 
turmas específicas 
[que vou ter] antes 
das aulas… para ver 
que é que foi quem é 
que não foi, quem é 
que fez actividades” 
“…à noite (…) abro a 
plataforma para ver 
se tenho mensagens 
mas não navego, não 
estou lá horas…” 
 
E5: “As mensagens 
eu vejo, mas assim lá 
dentro não…” 
 
E4: “[Vou] só da 
parte da tarde, 
naescola” 
 
E3: “depende das 

 

349  mas em geral à noite vou sempre verificar todos os mails 
quando chego a casa e depois abro a plataforma para ver se 
tenho mensagens mas não navego, não estou lá horas… 

E6: 350 … eu também vejo as minhas mensagens mais do que isso, 
mais do que uma vez por semana. 

 

351 As mensagens eu vejo, mas assim lá dentro não… 

E5: 352 Na verdade as turmas, só as turmas daquele dia, estar a ver as 
turmas todas não 

 

I: 353 A C., tens …[computador] tem de ser na escola, não é?  

E4: 354 Só da parte da tarde, na escola e às vezes vou em dias 
específicos quando é para ver o trabalho de casa dos alunos… 

 

I: 355 Quando marcas então nesses dias, não é?  
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fases, vou quando 
tenho disponibilidade 
mas I do make an 
effort now” 
 

E4: 356 Se eles fazem ou não fazem.  
Depois verifico se os alunos têm mails, leio as mensagens. 

  

I: 357 A.B.:   

E3: 358 Depende das fases. Houve uma fase atrás que eu acho que 
passei bastantes dias sem ir, mas, quando porto-me bem vou 
quase todos os dias, vou ver mensagens porque eu tenho os 
J.1, três turmas and they’re eager… 

  

359 e houve uma fase então que eu tinha de lá ir todos os dias, que 
passei montes de tempo a fazer. 

360  Eu acho que depende das fases, vou quando tenho 
disponibilidade mas I do make an effort now, firstly I check my 
emails and I just check what they’re been doing about… 

I: 361 Então podemos chegar à conclusão que ninguém está back to 
back, ninguém está de costas voltadas, não é? 

22- O tempo 
dispendido na 
plataforma (alunos 
e professores) é 
visto como 
investimento em 
relação ao futuro 
(alunos e 
professores)?Comp
ensa, não é em 
vão? 
 
E2: “Eu não sinto 
desânimo” 
 
E3: “Claro que [o 
nosso esforço] é a 
pensar nos alunos!” 
E6/E3: “[O vosso 
esforço não é em 
vão?] Não!” 
E5: “Se isto vai 
beneficiar a mim no 
futuro? Eu acho que 
não. Daqui a 20 anos 
eu não acho que vou 
estar a beneficiar de 
uma plataforma” 
(406) 
 
 
 
 

 

362 Umas mais, outras menos, mas o namoro vai andando, pode 
ser que o casamento se faça daqui a um ano daqui a dois, 
daqui a três, mas o casamento de vocês com a plataforma está 
a vista. 

363 Vocês falaram em tempo, não é? 

364 De certo modo há um certo investimento que se faz, vosso, do 
vosso tempo… 

365 O que é que vocês sinceramente sentem, vocês fazem esse 
esforço a mais porque sentem que um dia poderá reverter em 
qualidade ou nalguma economia no futuro? 

E2: 366 Eu não sinto desânimo porque felizmente tenho o J. 1 … Não se 
nota 
desânimo 
em relação 
aos frutos 
colhidos em 
função do 
esforço 
dispendido. 
É difícil 
conseguir-
se um 
compromis

E3: 367 … passam horas na plataforma 

I: 368 Vão lá, não é? 

E2: 369 E o J. 2A, também, Pre-Fce… 

370 Agora tenho os CPE’s que no princípio do ano redondamente 
disseram: nós não vamos a plataforma. 

E3: 371 Ya, they have a lot of tests and the older ones don’t go… 

I: 372 E se eles têm reacções dessas o que é que vocês fazem? 

373 Não querem, então acabou-se, ou tentam insistir apesar de… 
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E2: 374 Não, não tem isso de bla, bla, let’s go, bla bla, just a little bit, 
mas é o que eles dizem… 

 
 
 
 
 
23- Motivação dos 
alunos em relação à 
plataforma, do 
ponto de vista dos 
professores/resulta
dos: 
 
E3: “ [Os alunos do 
J.1 e J.2, os mais 
novos] passam horas 
na plataforma” 
 
E2:  “Os CPE’s [nível 
mais avançado, mais 
velhos] no princípio 
do ano 
redondamente 
disseram: nós não 
vamos a plataforma.” 
E2: [Motivo para a 
desmotivação dos 
mais velhos:] they 
have a lot of tests 
and the older ones 
don’t go…” 
 
E3: “Fica sempre 
[algo de positivo], e 
nós sabemos que 
tentámos. Temos de 
sentir sempre que 
pelo menos 
tentámos...” 
 
E6: “… e sempre há 
um que [aproveita]” 
“[Depois de os 
motivar, uma vez] 
tive um, mas eu acho 
que já valeu a 
pena(…) Eu sabia 
que era uma turma 
difícil, que eles 
tinham muitos 
exames na altura,” 
 
E2: “o J.1,  é a turma 
que vai mais à 
plataforma e elessão 
muito bons alunos 
emvocabulário…” 
 

so agora 
para 
resultados 
daqui a 
algum 
tempo. Os 
professores 
ainda não 
estão 
conscientes 
dessa 
urgência, 
do 
investiment
o a fazer 
agora para 
colher 
frutos a 
médio 
prazo. Mas 
acham que 
o esforço 
que fazem, 
emora 
talvez 
insuficiente, 
não é em 
vão. 

I: 375 Embora sabendo que nesse caso o investimento se calhar não 
compensa… os resultados, não é? 

E3: 376 Fica sempre, e nós sabemos que tentámos. Eu acho que é isto, 
percebes? Temos de sentir sempre que pelo menos tentámos... 

E6: 377 … e sempre há um que 

E3:  Ya 

E6: 378 Eu fiz uma motivação a semana passada que o A. veio filmar 
que era os FCE1s 

379 Eu sabia que era uma turma difícil, que eles tinham muitos 
exames na altura, e eu fiz a motivação sabendo que ia filmar e 
que não ia adiantar nada. 

380  Quando eu fui ver se alguém tinha feito, tive um aluno que fez 
e ele disse-me: “olha, eu fui à plataforma, tens de me dar os 
parabéns!” E não sei o quê. 

381 Tive um, mas eu acho que já valeu a pena. Mesmo só um… 
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I: 382 Então vocês acham que apesar de tudo… tá bem que isto é um 
must e assumidamente nós somos pelo método b-learning, não 
é?  

  

383 Têm que fazer alguma coisa, mas apesar disso vocês sentem 
também que algum do esforço que vocês fazem com a 
plataforma é também a pensar nos alunos nem que seja só um 
ou dois, ou não? 

E3: 384 Claro que é a pensar nos alunos!   

I: 385 Então vocês sinceramente acreditam que o esforço que se faz 
com a plataforma não é um esforço em vão? 

  

E6: 386 Não   

E3: 387 Não   

E2: 388 De todas as turmas que eu tenho, e concordo, vou concordar 
com a A., todas as turmas que eu tenho, uma delas é com a A., 
o J.1,  é a turma que vai mais à plataforma e eles são muito 
bons alunos em vocabulário… 

  

E3: 389 Sim, mas eu acho que também… que tem a ver com coisas, 
eles nasceram com a tecnologia… 

  

390 Tal e qual nós estamos a aprender, não é, this is all new!, 

E2: 391 Não é bem assim   

E3: 392 I do.   

I: 393 Vocês como pessoas, estão a fazer um investimento de tempo, 
estão a fazer um extra… 

  

E3: 394 Eu faço, p’ra mim…   

I: 395 Exactamente, era isso que eu queria, se, se… como até aqui a 
professora fazia trabalhos, em casa, toma lá porque eu quero 
que tu estudes mais, se de certo modo esse esforço que vocês 
faziam antigamente como professoras que agora é menos, não 
é?, agora podemos fazer esse tal esforço de acompanhamento 
na plataforma: 

  

396  se o fazem sinceramente como professoras e sabem que do 
lado de lá estão alunos ou porque é imposto? 

EE
E: 

397 Não, não…   

I: 398 C, o que é que tu achas? Quando vais à plataforma vais 
assumidamente porque achas que estás a fazer um trabalho 
que é útil? 

24- Os professores 
vão à plataforma 
por imposição ou 
profissionalmente, 
por ser útil para os 
alunos?Qual a 
motivação dos 
professores? 
 

 

E4: 399 Sim, eu estou a fazer um trabalho que eu como professora 
acho útil para a minha profissão… ‘tou a acompanhar o aluno 
também, não é? 

A maioria 
envolve-se 
com a 
plataforma 
profissional
mente, 

I: 400 Exacto 

E4: 401 E também estou a ver o progresso deles, também dá para ver 
como é que o aluno não perdeu tempo por ex. com o exercício, 
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temos uma noção se o aluno está a fazer ou não está e talvez 
possamos fazer mais acompanhamento individual àquele 
aluno… também nos ajuda a ver como o aluno está a progredir 

E4: “Eu estou a fazer 
um trabalho que eu 
como professora 
acho útil para a 
minha profissão…” 
“[Através da 
plataforma] temos 
uma noção se o 
aluno está a fazer ou 
não está e talvez 
possamos fazer mais 
acompanhamento 
individual àquele 
aluno… também nos 
ajuda a ver como o 
aluno está a 
progredir” 
 
E6: “É muito difícil 
uma pessoa 
transmitir para um 
aluno uma coisa em 
que não acredita” “eu 
acredito que é bom 
para eles, é bom 
para nós…” 
 
A1: “no princípio a 
utilização da 
plataforma foi-me 
imposta. Portanto eu 
quer gostasse quer 
não gostasse tinha 
de a utilizar.” “depois, 
comecei-me a 
envolver com a 
plataforma e comecei 
a gostar, porque 
também gosto de 
aprender e gosto das 
novas tecnologias, 
comecei-me a 
envolver, comecei a 
ver a plataforma com 
outros olhos… 
começou-me a dar 
mais gozo ir à 
plataforma…” “mas 
isto foi muito 
devagar” “E o meu 
relacionamento com 
alguns alunos, com 
alguns, atenção, não 
estou ageneralizar, 
melhorou, no sentido 
em que eu comecei a 
mandar mensagens, 

acredita 
nela e nos 
seus efeitos 
positivos 
junto dos 
alunos. 
Recomend
a-a por 
acredita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos 
pensaram 
que no 
princípio 
foram à 
plataforma 
por 
obrigação 

I: 402 E através da plataforma talvez se consiga fazer isso, não é? 

E4: 403 Consegue-se ver os resultados dos exercícios deles… 

I: 404 Não na totalidade, se calhar nalguns casos pontuais… 
M., não ouvimos a tua voz. 

E5: 405 Eu acho que, anh, posso soar um bocadinho filosófico, 
sentimentalista, mas eu acho que nós como professores 
focamos a vida das crianças, agora isto dá que pensar.  

406 Se isto vai beneficiar a mim no futuro?  Eu acho que não.  

 Daqui a 20 anos eu não acho que vou estar a beneficiar de 
uma plataforma, mas o facto de nós estarmos a investir todo o 
tempo possível dentro da aula estamos a afectar os alunos, a 
vida das crianças naquele momento e isso vai beneficiar a eles, 
eu acho que é o fundamental 

E6: 407 É muito difícil uma pessoa transmitir para um aluno uma coisa 
em que não acredita 

 

I: 408 E vocês acreditam?  

E6: 409 Embora eu não seja, e o A. sabe disto, eu não seja, a 
plataforma “oh look, oh look, oh look”, mas eu acredito que é 
bom para eles, é bom para nós… 

 

I: 410 Então fazes porque acreditas?  

E6: 411 … por isso eu acho que eu não conseguiria motivar alunos para 
ir à plataforma.  

 

412 Se eu não acreditar nela, eu acho que ninguém consegue fazer 
isso, eu acho que nós somos actrizes até um certo ponto mas 
não somos tanto… 

I: 413 Claro. 
A.: 

 

E1: 414 Anh, … a minha opinião sincera: no princípio a utilização da 
plataforma foi-me imposta. Portanto eu quer gostasse quer não 
gostasse tinha de a utilizar. Pronto.  
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415 E um pessoa quando é confrontada com isto é assim: eh pá, 
tem que ser porque alguém me mandou e alguém é o meu 
chefe e eu tenho de fazer 

eles respondiam, eu 
voltava a … antes da 
aula parece já há 
uma cumplicidade 
maior, “leste a minha 
mensagem?” (…)“os 
pequeninos estão a 
ter muita adesão” 
 
E3: “e acabamos 
por… fazê-lo [uso da 
plataforma] por que 
tenho que o fazer” 
(11) 
 

I: 416 Que mais pensaram assim no princípio?  

EE
E: 

417 Todos, todos… (burburinho)  

E1: 418 … depois, porque também comecei-me a envolver com a 
plataforma e comecei a gostar, porque também gosto de 
aprender e gosto das novas tecnologias, comecei-me a 
envolver, comecei a ver a plataforma com outros olhos… ah… 
começou-me a dar mais gozo ir à plataforma… 

 

  mas isto foi muito devagar, começou-me a dar mais gozo ir à 
plataforma. E o meu relacionamento com alguns alunos, com 
alguns, atenção, não estou a generalizar, com alguns 
melhorou, no sentido em que eu comecei a mandar 
mensagens, eles respondiam, eu voltava a … antes da aula 
parece já há uma cumplicidade maior, “leste a minha 
mensagem?”,  

419 “oh professora mandei-lhe uma mensagem” e já… mas, 
atenção, estou a falar num bocadinho, mas pode ser que para 
o ano já tenha um bocadinho maior… 

420 E eu estou convencida que como nós… os pequeninos estão a 
ter muita adesão, o J.1 e o J.2, se calhar para o ano o J.3 que 
este ano é J.2 já está mais motivado e se calhar daqui a uns 
anos já é uma coisa normal para nós e para os nossos alunos, 
nós já vamos fazer aquilo automaticamente, mas é como te 
digo, comecei por obrigação e não por amar aquilo, e também 
acho que nos toma muito tempo.  

421 Se eu tiver 100 alunos diferentes eu para ir a cada aluno meu 
isso são muitas horas, agora só que eu tenho que seleccionar, 
ou já se calhar este mês vou dar mais atenção a esta turma, 
p’ró mês que vem vou dar mais atenção aquela, porque quem 
me disser ‘Não, eu consigo dar o meu apoio a todos os alunos 
ao mesmo tempo’ … é mentira, não se consegue! Só se eu não 
fizer nada. 
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422 Agora, nós temos é que filtrar, dizer assim: olha, esta turma 
trabalha muito, todos os dias, esta turma…oh pá dar mais 
apoio… 

E6: 423 É isso que eu acho também, é o tempo.    

424 Eu consigo ir a uma ou duas turmas dar mais em pormenor, 
mas não consigo corrê-las todas… 

E1: 425 Não   

E6: 426 Cada vez que eu vou à plataforma.   

I: 427 Então vamos falar dos alunos (…) O que é que pensam vocês 
sobre o que os alunos pensam sobre a plataforma?  

  

E1: 428 Eu acho… que apesar… mesmo os mais velhos não irem lá, e 
dizerem que os exercícios que não prestam e preferem andar 
no Google e não sei o quê, não sei quê, eles no fundo gostam 
muito de dizer cá fora “mas eu ando numa escola que tem uma 
plataforma” mesmo que ele não a use, isso é o que acho… 
Mesmo com aqueles que dizem que é rubbish que é ba, ba, ba 
não tenho tempo mas sabem que ela está ali, e podem não 
utilizar mas ela está ali e é uma mais-valia em relação às 
aulas… 

25- O que pensam 
os professores do 
que os alunos 
pensam sobre a 
plataforma? 
 
E1: “Eles no fundo 
gostam muito de 
dizer cá fora “mas eu 
ando numa escola 
que tem uma 
plataforma” mesmo 
que ele não a use” 
(…) “e é uma mais-
valia em relação às 
aulas…” “os 
pequeninos gostam, 
eu acho eles gostam” 
 
EEE “Gostam, 
 gostam…”  
 
A1:“…depois temos 
aqueles teenagers 
que querem ser cool 
… uns gostam mas 
também não querem 
dizer que gostam” 
“os mais velhos 
estão-se nas tintas” 
“…eu acho que eles 
no fundo gostam de 
saber que a escola 
tem uma plataforma” 
 
E2: “They’re proud of 
it” 
 
E3: “Os mais novos 
gostam, eles sabem 
que lhes faz bem” 

Acham que 
os alunos 
gostam, 
usam e têm 
orgulho e 
beneficiam 
(pequenos), 
os 
teenagers 
vão menos 
e não 
fazem disso 
alarido por 
não ser 
‘cool’, os 
mais 
crescidos, 
embora 
tenham 
orgulho na 
plataforma, 
não a usam 
muito, com 
o álibi de 
estarem 
muito 
ocupados 
com outras 
coisas mais 
importantes
. 

I: 429 Portanto em geral não ignoram, os alunos… mesmo não indo 
não ignoram 

 

E1: 430 Mas é assim: os pequeninos gostam, eu acho eles gostam, os 
pequeninos gostam 

 

EE
E: 

431 Gostam, gostam…  

E1: 433 Gostam muito e acham engraçado e trra, tá, tá, tá… depois 
temos aqueles teenagers que… uns gostam mas também não 
querem dizer gostam que para os outros não lhes chamarem 
‘tótós’ (“tu vaus à plataforma, és totó!”), também há isso… 
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E2: 434 Ya “they really think it’s 
helpful” 
 
E4: “os pequeninos 
vão [à plataforma]” 
“Eu dei uma aula de 
revisões e levei o 
meu computado e 
trabalhei com eles 
[os alunos 
pequenos,na 
plataforma] e foi 
impressionante…” 

 

E1: 435 E mesmo os ‘totós’ vão mas não querem que os outros saibam, 
porque há essa fase, que é aquele J.2 e 4 que querem ser 
cool… depois há os mais velhos (riso) estão-se nas tintas, que 
têm coisas mais interessantes para fazer, como namorar, e 
andar no Messenger… mas eu acho que eles no fundo gostam 
de saber que a escola tem uma plataforma 

 

E2: 436 They’re proud of it  

E1: 437 É isso, é a minha opinião.  

I: 438 Mas para além do orgulho na plataforma, portanto, vendo a 
plataforma como uma coisa que está ligada à professora e à 
escola e ao ensino, mesmo não indo lá, o que é que vocês 
acham, a título pessoal da relação deles com a plataforma? 

 

E3: 439 Os mais novos gostam, eles sabem que lhes faz bem porque 
When I say: don’t forget, you have revision lessons on the 
platform and I hear them say: e é mesmo isso tudo que nós 
temos. So they really think it’s helpful! It’s J’s 1’s and J’s 2’s… 

 

I: 440 Mesmo que não vão lá, não é?  

E4: 441 Não, mas estes vão, os pequeninos vão.  

442 Eu dei uma aula de revisões e levei o meu computador e 
trabalhei com eles [na plataforma] e foi impressionante… 

I: 443 Digam-me uma coisa: vocês quando têm qualquer coisa para 
apresentar, vocês fazem a apresentação dos conteúdos, aquilo 
que metemos na plataforma, os exercícios, podem ser textos, 
seja o que for, são conteúdos não é?;  

  

444 quando vocês apresentam novos conteúdos, como é que cada 
uma faz essa apresentação? 

E3 445 You mean in the classroom?   

I 446 Exactamente. E como é que vocês se sentem no fim de fazer a 
apresentação? Em geral? 

  

E4: 447 Depende das turmas. Uns ficam curiosos   

I: 448 E em geral os mais novos apanham melhor, e os outros não 
são, não se conseguem motivar… 

  

E4: 449 Bem…   

I: 450 Mas como é que dizes, C., tu dizes assim “Atenção meninos 
que já têm coisas novas na plataforma” – é assim em geral? 

26- Como fazem os 
professores a 
apresentação dos 
conteúdos na sala 
de aula? Como, 
com que palavras 
os motivam? 
 
E4: “I listen to all of 
them: What they’ve 
done and I talk about 
the new activities” 
 

 

E4: 451 Não! I listen to all of them: What they’ve done and I talk about 
the new activities 

A 
apresentaç
ão dos 
conteúdos 
varia 
conforme 
os 
professores
, o seu 
método de 
planificação 

E6: 452 E às vezes levo-os lá à recepção para verem, para trabalharem 
um bocadinho… 

E4: 452 … das novas actividades, e alguns tenho que lhes ensinar a 
fazer as actividades, porque alguns têm muita dificuldade em 
fazer as actividades, 

E3: 453 Sim, mas isso eu acho que os pais e as mães, vão… 

I: 454 Como é que vocês têm conhecimento que há novas 
actividades? 
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455  A Direcção Pedagógica manda-vos um mail, como é que é 
isso? 

E6: “Às vezes levo-os 
lá à recepção para 
verem, para 
trabalharem um 
bocadinho…” 
 
E4: “[A] alguns tenho 
que lhes ensinar a 
fazer as actividades” 
 
E3: “temos de ser nós 
a vender o produto” 
(478) 
 
E6: “Às vezes, às 
vezes sinto [que é 
tempo perdido], 
quando eles ficam 
assim a olhar para 
mim…” (486) 
 
E5: “Fazerem as 
coisas fisicamente, a 
gente mostrar-lhes 
as coisas 
fisicamente, funciona 
mais...” (496) 
“Se for em grupos 
pequenos [novos], 
funciona bem, mas 
em grupos como o 
FCE1, já tive a 
experiência de tentar 
motivá-los, levando-
os para a recepção e 
a motivação na sala, 
os resultados são 
quase iguais” (500) 
“eu tive mais 
feedback deles 
quando apresentei 
dentro da sala do 
que levá-los lá fora.” 
(502) 
 

e 
preparação, 
os grupos a 
quem 
apresentam
, etc. 
. 

E4: 456 Não, não é que não manda, vamos ver. 

I: 457 Vocês vão ver que já…, não é?  

E4: 458 Anh, anh…  

I: 459 Mas ninguém vos diz por mail que já há…  

E1: 460 Eu em Março, mandei um mail a todos as professoras a dizer 
para irem a plataforma ver… anh… agora quando foi com a 
revisão dos testes também avisei que havia novos conteúdos. 

  

I: 461 Cada uma de vocês antes de dizer o que é que eles têm para 
fazer, vocês já navegaram por esses conteúdos, ou seja, vocês 
sabem exactamente o que é que eles vão fazer, sim ou não? 

27- Qual o 
conhecimento 
prévio que os 
professores fazem 
dos conteúdos, 
antes de os 
apresentarem aos 
alunos? 

Há muito a 
melhorar 
neste 
campo, 
sobretudo 
num melhor 
conhecime
nto prévio 

E4: 462 Às vezes 

I: 463 Às vezes não fazem, não é? Fizeram os testes, por ex. os 
exercícios para verem a dificuldade? 

E5: 464 Ai está, é… 

I: 465 Às vezes não têm tempo para isso, verdade ou mentira? 
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E2: 466 No inicio fiz.  
E6: “Às vezes a gente 
abre o exercício e 
fecha, não vamos ver 
os pormenores não 
há tempo…”  
 
E4: “Às vezes [vejo 
os conteúdos 
previamente] ” 
 
E2: “No início fiz.” 
 
E3: “Eu abro por 
curiosidade, para 
ver…” 
 

dos 
conteúdos, 
para melhor 
se fazer a 
motivação 
a seu 
respeito 
junto dos 
alunos 

E6: 467 Umas vezes sim, às vezes a gente abre o exercício e fecha, 
não vamos ver os pormenores não há tempo… 

E2: 468 Por sorte alguns [exercícios] já são do ano passado   

E3:  469 Eu abro por curiosidade, para ver…   

I: 470 Eu digo isto porque normalmente nós só conseguimos vender o 
produto que conhecemos, não é? 

  

E3: 471 Exactamente   

I: 472 Tem que haver um bocadinho de técnica de marketing 
também? 

  

473 E o professor… se a Z. há bocado disse que todo o professor é 
de certo modo um actor, eu iria mais longe e se calhar hoje em 
dia tem que saber um bocado de técnica de marketing porque 
tem de saber vender (entre aspas) o vender significa a pessoa 
utilizar um determinado produto, não é? 

E3: 474 Eu tenho a consciência que por causa da primeira reunião eu 
dediquei certas partes do ano a certas coisas, porque eu não 
conseguia entrar nos tasks e a 1ª parte foi isso e depois I got 
the idea and I did platform and I regreted it porque eu tinha em 
casa tantos e-mails dos J. 1 que tive de parar um bocadinho 
because I had too many… 

  

I: 475 Tem de se disciplinar isso também, não é?   

E3: 476 … então tive de parar e de vez em quando fazer;    

477 mas eu tenho a consciência se nós não dissermos nada, claro 
que não vão. 

478 Claro… temos de ser nós a vender o produto. 

I: 479 
 
480 
 
481 

Como é que vocês, professoras, se sentem no fim de uma 
apresentação? 
Ficam contentes se houve uma reacção positiva, eu digo na 
apresentação na aula, não é?   
Como é que vocês se sentem no final, assim: olha, foi tempo 
perdido? … 

  

E3: 482 Não, not at all   

I: 483 Mesmo que… não…?   
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E6: 484 Às vezes sinto   

E2: 485 Nunca senti isso   

E6: 486 Às vezes, às vezes sinto, quando eles ficam assim a olhar para 
mim… 

  

I: 487 Sim…   

E6: 488 Eu a falar, a falar e eles ficam assim a olhar p’ra mim e eu 
consigo ler nos olhos “tas a ouvir, tás a abanar a cabeça mas 
não vais lá…” Às vezes tenho essa sensação… 

  

I: 489 Mas tu fazes sempre a apresentação da mesma maneira ou 
modificas a apresentação? 

  

E6: 490 Ah, sei lá…   

I: 491 Pensas assim: não, não resultou bem da outra vez agora se 
calhar vou fazer de uma outra maneira, por ex. sei lá, ou levá-
los à recepção, ou… 

  

E6: 492 Sim… essa maneira funciona melhor…   

E5: 493 Eu acho que… eles fazerem as coisas…   

E6: 494 … não é estar na sala de aula e estar a pregar…   

I: 495 Claro   

E5: 496 … fazerem as coisas fisicamente, a gente mostrar-lhes as 
coisas fisicamente, funciona mais...  

  

I: 497 Resulta mais, não é?   

E5: 498 Funciona mais, depende do grupo.   

I: 499 A parte visual, não é?   

E5: 500 Se forem grupos pequenos [=novos] funciona muito bem, se for 
em grupos como o FCE1, já tive a experiência de tentar motivá-
los, levando-os para a recepção e a motivação na sala, os 
resultados são quase iguais 

  

I: 501 È?   

E5: 502 Mas a forma de apresentar… talvez eu tive mais feedback 
deles quando apresentei dentro da sala do que levá-los lá fora. 
Lá fora, eles foram, olharam para o ecrã, eu mostrei-lhes o que 
é que eles tinham, eles não tinham muito a dizer porque eu é 
que dei a informação toda. 

  

503 Quando estava dentro da sala tentei, surgiu-me n momento 
fazer aquela pergunta, sem mencionar a palavra “plataforma”, 
porque eu acho que também temos que utilizá-la o mais 
possível para ficar automática na cabeça deles… 

504  Como eles são alunos que fazem muitos desportos perguntei a 
eles o que é eles faziam, para serem bons no desporto e a 
resposta foi “a prática”, e depois eu peguei nisso para dizer que 
sem praticar o Inglês não conseguem atingir os objectivos, eles 
são FCE’s, não vão conseguir fazer o exame sem praticar, e 
FCE 2’s… 

I: 505 Exacto. Vocês em geral fazem a apresentação em Inglês, por   
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ex. se o nível for médio, J.2, J.3, ou preferem muitas vezes 
fazer a apresentação em Português porque a mensagem é 
mais… é Inglês ou Português? 

E6: 506 Depende das idades   

I: 507 Pois, os mais avançados é em Inglês definitivamente, não é?   

E1: 508 Depende das idades, por ex. eu em L. com o J.2 posso 
apresentar tudo em Inglês, em A. com o J.2 já não posso 
porque há lá duas que ficam a olhar e eu estou mesmo a ver 
que elas não estão a perceber nada, então apresento em 
Inglês e depois… traduzo. 

  

I: 509 Eu diria que, como é um caso, digamos que é uma espécie de 
pecado mas quem depois um resultado, ou seja, compensa o 
pecado de falar um pedaço em Português se eles forem depois 
usufruir… 

  

E6: 510 Sim   

I: 511 …dos benefícios da plataforma, não é?   

E6: 512 Eu acho que sim.   

I: 513 Não sei se… se alguém faz um pedacinho em Português, nos 
níveis mais baixos? 

  

E3: 514 Mais nos J. 2’s   

E6: 515 Nos mais pequeninos tem de ser, para transmitir a mensagem   

I: 516 Tem de ser, não é?   

EE
E: 

517 É   

E6: 518 Nos mais velhos não é necessário   

I: 519 C., também de vez em quando um pedacinho de Português se 
fores obrigada, não é? 

  

E4: 520 Se eles obrigarem, pois…   

I: 521 Como reforço, não é? 
O que é que cada uma faz em termos de manutenção? 

28- Como fazem os 
professores o 
acompanhamento 
posterior dos 
alunos na 
plataforma? 
 
E1:  “Antes da minha 
próxima aula vou ver 
se eles ou fizeram ou 
se não fizeram [os 
conteúdosnovos]. Se 
eles os fizeram eu 
normalmentemando 
umamensagenzinha 
a dizer “well done, 
I’m very glad to 
know…”, bla, bla, bla, 
uma coisinha, um 
praise,” 
“[Sobre os mais 
velhos] 

 

522  Ou seja, estão apresentados [os conteúdos], não é?, Agora 
vamos ter que fazer a manutenção, quer dizer, como é que os 
alunos estão a usar, etc. o que é que vocês fazem? 

E1: 523 Eu faço assim, normalmente quando eu apresento os 
exercícios ou quando sei que há exercícios novos na 
plataforma eu apresento-os aos alunos. 

 

524  E… e depois antes da minha próxima aula vou ver se eles ou 
fizeram ou se não fizeram. Se eles os fizeram eu normalmente 
mando uma mensagenzinha a dizer “well done, I’m very glad to 
know…”, bla, bla, bla, uma coisinha, um praise, não é? 
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525 Pronto, só para eles também saberem que eu fui ver e que 
fiquei contente porque nós também precisamos de dizer “muito 
bem, fizeste”, porque às vezes esquecemo-nos, nós temos 
tendência a dizer “não fizeste, não fizeste, não fizeste!”… 

pessoalmente acho 
assim: já são 
grandinhos, já 
falamos com eles 
várias vezes, não 
querem ir, não há 
nada a fazer, pronto” 
 
E2:” [Depois da 
apresentação] tento 
ir ver quem é que fez 
os exercícios, tento ir 
quem é que fez mais” 
(Quanto dão aos 
alunos?] 
E2: “One week.” 
E6: “Ya, eu também 
dou uma semana” 
 
 
 
28.A- (Feedback?] 
 
E2: 541:“Já mandei 
mais, eu acho que, 
deixei de… comecei 
a mandar a quem 
fez, a quem faz, e 
deixei de mandar… a 
quem não faz…” 
 
E6: “Eu menciono na 
sala de aula…” 
 
E4: “[Verifico] um ou 
dois dias depois, 
nem sempre nos 
lembramos” 
“(…)analiso, vejo 
quem é que fez …” 
 
E3: “E quando não 
fazem, eu marco 
mesmo no profile, 
eles aí levam a sério 
e chegam a casa e já 
têm os outrosfeitos” 
 
E6: “a semana a 
seguir vou verantes 
da minha próxima 
aula” 
 
E5: 563:“eu não 
mando muitas 
mensagens através 
da plataforma,” 

I: 526 O tal praise  

E1: 527 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
528 
 
 
 
 
 
 
 
 
529 

… mas esquecemo-nos de dar o tal prémio aqueles que 
fizeram e eu faço isso… ah… ou então… 
 eu experimentei com uma turma em A., experimentámos, que 
foi o seguinte: no final do mês de muita motivação para a 
plataforma, fomos verificar quem é que tinha feito e eu printei 
as actividades, portanto, puxei as caras e printei essa folha e 
pus na sala de aula e disse “isto aqui é para vocês terem 
consciência daquilo que estão a utilizar na plataforma” e depois 
fiz um prémio para o … estipulei o aluno do mês na plataforma 
e…  
uma miúda que tinha feito tudo, e que faz tudo, eu acho que 
essa miúda que merecia ser destacada, e então até arranjei um 
prémiozinho, uma coisa sem jeito nenhum, e dei-lhe, e agora 
vou fazer o mesmo no fim de Maio.  
Isto foi uma experiência. Não quer dizer que por isso os outros 
vão lá mais, porque não iam esses não iam mais, mas porque 
mais eu acho que devemos dizer “muito bem, foste e dar-lhe 
feedback, porque isto para mim é uma coisa que nos 
mandaram fazer uma composição ou um exercício e o miúdo 
entrega-nos e nós esquecemo-nos de corrigir, e eles na 
próxima já não fazem, afinal a professora nem corrigiu, então 
se eu fui à plataforma, fiz tudo e a minha professora não tem 
uma palavra para me dizer, “muito bem, foste…”  
Isto é a minha maneira de ver… com os FCE 2’s fizemos uma 
aula de motivação, eles estão à beira do exame, têm montes 
de prática, eles estão-se a borrifar, ninguém vai e nós 
também… eu, pessoalmente acho assim: já são grandinhos, já 
falamos com eles várias vezes, não querem ir, não há nada a 
fazer, pronto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguns 
professores 
só dão 
feedback a 
quem faz, 
outros 
tentam 
motivar por 
mail os que 
não foram. 
Há alguns 
professores 
que enviam 
o mail, dão 
o feedback 
em 
presença. 

I: 530 E.! Como é que tu fazes?  

E2: 531 A apresentação ou…?  

I: 532 Não, depois da apresentação, os passos seguintes.  

E2: 533 Tento ir ver quem é que fez os exercícios, tento ir quem é que 
fez mais 

 

I: 534 Fazes registo disso? Marcas tempos? Dizes assim: eu tenho 
que fazer até tal dia! 

 

E2: 535 One week.  

E6: 536 Ya, eu também dou uma semana  

E2: 537 Normalmente uma semana  
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I: 538 Hum, hum. E envias pareceres a quem fez? … “Os que fazem, eu 
faço questão de falar 
nisso, não à frente 
dos outros mas na 
recepção, antes da 
aula” “Aos que não 
fizeram eu não 
mando mensagem 
nenhuma” 
“Eu sou muito adepta 
dos fóruns, eu gosto 
muito de fazer 
fóruns, pronto, 
escreverem, o J. 2 
gosta, agora os mais 
velhos não fazem 
tanto…” 
 

 

E2: 539 Alguns, alguns.  

I: 540 E quem não fez, mandas  alguma coisa?  

E2: 541 Já mandei mais, eu acho que, deixei de… comecei a mandar a 
quem fez, a quem faz, e deixei de mandar… a quem não faz… 
porque já que há tanta motivação na sala de aula… anh e… 
todos os outros estão a fazer tanto e aquele aluno continua 
sem fazer deve haver alguma razão para ele não fazer, um 
motivo forte… 

 

E6: 542 Eu menciono na sala de aula…  

I: 543 Fazes uma análise para ti, dos resultados, para tu veres, 
pessoal… 

 

E2: 544 [acena que sim]  

I: 545 Mas fazes, não é? E algum acompanhamento, sei lá, especial? 
Usas a plataforma para contactar, não é? 

 

E4: 546 Sim, sim, datas também, não é?  

I: 547 Mas vais ver depois, não é?  

E4: 548 Um ou dois dias depois, nem sempre nos lembramos que eles 
têm de fazer o trabalho de casa… 

 

I: 549 Se eles virem que não há ninguém que vá verificar, não se 
cumpre a promessa… isso deixa de ter, deixa de ser 
importante para eles, não é? 

 

E4: 550 Sim, eu verifico…  

I: 551 É como a password na entrada, se as professoras não a 
pedem não vale a pena decorá-la… 

 

E4: 552 … Analiso, vejo quem é que fez e…  

I: 553 … entras em contacto com os alunos, não é?  

E4: 554 Exactamente.  

E3: 555 E quando não fazem, eu marco mesmo no profile, eles aí levam 
a sério e chegam a casa e já têm os outros feitos 

 

E6: 556 O que eu faço é… também como o resto da malta… dou um 
exercício para fazer, alguma coisinha para fazer, a semana a 
seguir vou ver antes da minha próxima aula… uma semana… e 
depois na aula eu menciono que 3,4 alunos, 5 alunos fizeram e 
eu sei quem são mas não vou dizer, e os outros… 

  

557 Aquilo trabalha como inveja, ficam com inveja, ou ficam a saber 
que eu sei são mas eles não sabem, ficam um bocadinho 
intrigados… isso trabalha contra eles e eu noto muitas vezes 
passada essa semana de limite, depois… fazem. 

I: 558 É que há uma reacção diferente…   

E6: 559 Depois de eu mencionar na aula quem fez, quem fez eu não 
digo, mas digo que sei quem foi, foram 4 ou 5, ou noto que eles 
depois… 

  

I: 560 Jogar com a dúvida, não é? É que assim pensam que são 
eles… 

  

E6: 561 Exactamente   

I: 562 M., faltas tu…   
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E5: 563 Eu sou muito sincera, eu não mando muitas mensagens 
através da plataforma, vejo quais são os alunos que fazem os 
exercícios e dou um prazo para fazerem as coisas e vejo quem 
é que faz e quem não faz. 

  

564  Os que fazem, eu faço questão de falar nisso, não à frente dos 
outros mas na recepção, antes da aula, ao entrar, digo que vi 
que fizeram.  

565 Aos que não fizeram eu não mando mensagem nenhuma 
simplesmente, porque se eles não vão à plataforma não vão ler 
a mensagem, e eu falo depois com eles antes da aula. 

566 Eu sou muito adepta dos fóruns, eu gosto muito de fazer 
fóruns, pronto, escreverem, o J. 2 gosta, agora os mais velhos 
não fazem tanto… 

E2: 567 Já os adultos adoram…   

E5: 568 E aí é que dou mais feedback na plataforma, eu corrigi o que 
eles escreveram e dou um comunicado mais extenso, mas 
mensagem não faço… 

  

I: 569 OK. Eu queria que pensassem numa coisa, isto no que diz 
respeito as datas. Se calhar nós temos que ser exigentes, 
marcar balizas, dizer ‘eu no próximo dia vou fazer isto” E faço 
mesmo. “Eu vou verificar daqui a x dias” e vou. “Eu às 8 
horas…” (risos) 

  

570 Qual é a vossa opinião em relação a essas âncoras 
obrigatórias? 

E3: 571 Sim. Eu acho que é como tudo, nós também.   

I: 572 É que não é tão fácil, porque ser obrigatório tem que se dizer 
aos pais dos alunos que isto no próximo ano é um ‘must’, faz 
parte das regras. 

29- A plataforma 
devia ser de 
utilização 
obrigatória? 
 
E6: 579:“[Não, 
porque] Pode haver 
miúdos que se 
sentem 
marginalizados por 
causa de não terem 
internet” 
 
E3: “Dava-se-lhes 
uns minutos na sala, 
para eles poderem ir, 

As opiniões 
divergem 
entre sim, 
não e sim 
mas com 
regras 

E3: 573 I think writing, oral, listening, why not on the platform?  

E6: 574 Mas também tens de ter em mente… (baixa voz) eu sou… 
sempre do contra, mas pronto… 

 

I: 575 Tu não achas isso bem?  

E6: 576 Não…(gagueja) há certos factores…  
Olha, eu fiz um curso de Psicologia e aprendi que há muitos 
factores de uma coisa, não podemos generalizar, também 
temos que nos meter na mente dos pais, pode haver, eu sei 
que a maior parte… 

 

I: 577 Mas é a tua opinião pessoal que eu quero, não é da dos pais…  
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E6: 578 … 99% dos alunos têm internet, mas se houver um ou dois que 
não tenham, nós vamos impor estas coisas na sala de aula… e 
tens que ir, e tens que ir porque… 

quem não tem, 
podíamos 
disponibilizar…” 
 
E2: 584:“Eu acho que 
havia de ser 
[obrigatória] 
 
E5:591:  “… pode 
haver regras, isto é 
como tudo, há 
regras.” 
 
E5: “Sim, ter uma 
regra, sim ter regras, 
essas tais âncoras 
para irem à 
plataforma.” “se 
houver alguém por 
ex. que não tenha 
internet… nós 
conseguimos 
contornar isso dando 
a informação de 
outra forma.” 
 
E4: “Há prós e 
contras também… 
Temos que 
contornar” 
 
E2: “Mas também 
temos de ter cuidado 
para aqueles alunos 
que não têm… não 
têm net em casa” 
 
A1: “Nós temos que 
ver o que é isto 
“obrigatório”. E o que 
é que é que nós 
fazemos com os 
alunos que não 
fazem? Vamos 
expulsá-los? Não” 

 

579 Pode haver miúdos que se sentem marginalizados por causa 
de não terem internet 

E3: 580 Dava-se-lhes uns minutos na sala, para eles poderem ir, quem 
não tem, podíamos disponibilizar… 

 

I: 581 Diz lá, concordas ou não que algumas coisas sejam 
obrigatórias (pausa longa) ou isso não tem nada a ver, a 
obrigatoriedade é do professor? 

 

E6: 582 Como que eu posso responder sim ou não? Há factores…  

I: 583 Portanto, depende… Os outros [professores]?  

E2: 584 Eu acho que havia de ser  

I: 585 Há algumas coisas que deviam ser obrigatórias, era?  

E3: 586 Sim  

I: 587 P’ra criar hábitos, o que é que vocês acham?  

E3: 588 Mas dar hipótese a quem não tem  

E6: 589 (interrompe, sobrepõe-se à fala de E3 mas não se entende 
bem) 

 

EE
E: 

590 (confusão, com vozes levantadas ao mesmo tempo, voz mais 
forte de Z., quase de indignação) 

 

E5: 591 … pode haver regras, isto é como tudo, há regras. Nós 
tentamos resolver os problemas 

 

I: 592 São regras mínimas…  

E5: 593 Sim, ter uma regra, sim ter regras, essas tais âncoras para irem 
à plataforma.  

 

594 Agora, se houver alguém por ex. que não tenha internet… nós 
conseguimos contornar isso dando a informação de outra 
forma. 

E6: 595 Aí não é obrigatório!  

I: 596 É, de certo modo é  

  [confusão falas altas e em simultâneo]  

I: 597 No entanto se não houver a possibilidade…  

E6: 598 Também temos que ver… ah mas para ir ali já tem de ter 
internet, não é? 

 

E5: 599 Isto é como tudo: nós temos as regras na escola, temos testes 
globais, toda a gente tem de fazer, ontem um aluno chegou à 
sala e disse: “M., eu posso fazer o teste amanhã que eu não 
me estou a sentir bem?” E eu pensei: isto é um global, se eu 
vou dizer, sim, tu podes fazer amanhã” mas e depois perante 
os outros? E levou o teste para a secretária e fechou os olhos. 
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600  Eu pensei: eles estão… (várias pessoas ao mesmo tempo, 
imperceptível) … ele não vai fazer nada e não é justo. Eu tirei-
lhe o teste e disse-lhe: ok, tu vens amanhã. A regra é igual para 
todos, mas há casos pontuais em que temos que… 
(confusão ligeira) 

I: 601 C., sim ou não?... ou mais ou menos?  

E4: 602 Mais ou menos  

I: 603 Concordas, mas não muito. Achas que há prós e contras, 
também, não é? 

 

E4: 604 Há prós e contras também.  

I: 605 Mas nalgumas coisas… se há prós, é que nalgumas coisas 
poderiam ser… 

 

E4: 606 Eu também sinto que nós estamos um bocado com o aluno que 
recebeu o global em casa e foi ver e fartou-se de chorar. 

  

I: 607 Sim, mas também temos casos de alunos que recebem os 
globais e ninguém sabe, não é? 

  

E4: 608 Exactamente e eles e assim os globais, e as mães os pais não 
vieram a saber, ou vieram, agora? 

  

I: 609 Pois, há muita coisa, temos de contornar, se calhar   

E4: 610 Temos que contornar   

I: 611 Agora outra coisa   

E3: 612 Se calhar foi melhor ele saber em casa do na sala…   

I: 613 Ou então, ao contrário, ou então ao contrário: vamos continuar 
como até aqui… que é uma espécie de um esforço continuado 
de motivação, criar estímulos, não é? …  

  

614 E nada obrigatório? 

E2: 615 
 
616 
 
617 

Uma pergunta: o trabalho de casa, por ex. é obrigatório, todos 
fazerem, mas muitos deles não fazem, alguns deles não fazem. 
O castigo é pormos no profile, no profile, é obrigatório até que 
ponto, o que é que fazemos se eles não foram? 
Mas também temos de ter cuidado para aqueles alunos que 
não têm… não têm net em casa 

  

E1: 618 Eu que esquecemo-nos aqui de uma coisa muito importante 
que é o seguinte: esta coisa da obrigatoriedade, isto é como 
tudo, nós temos alunos que pura e simplesmente nunca fazem 
o TDC, seja na internet seja no papel, ponto final. 

  

619 
 
620 

 E o que é nós fazemos? Escrevemos no profile e no final do 
ano vamos dizer aos pais. E o que é que acontece? Zero. 
 Para o ano que vem a maior parte das vezes não vem. E o 
aluno continua… Portanto nós temos que ver o que é isto 
“obrigatório”, certo? E o que é que é que nós fazemos com os 
alunos que não fazem? Vamos expulsá-los? Não. 
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Anexo II 

Entrevista colectiva: categorias e subcategorias 

II.A  

Selecção de categorias e subcategorias com unidades de registo associadas 

Categorias/ 

Subcategorias: 

Indicadores, condensação a nível 

semântico 

Unidades de registo/ 

informação 

(seleccionadas) 

Literacia em 

TIC 

3  professoras consideram-se 

‘emigrantes’ 

E5. 6: “Acho que somos 

todos assim [emigrantes]” 

TIC: relação no 

dia a dia, o 

que sabem 

fazer 

Todos têm computador e Net e usam as 

ferramentas consideradas mínimas: 

Word, mails, guardar documentos em 

pastas… 

E3 não tem ‘pen’ nem sabe como a usar. 

 

Professor/ 

computador 

Não há empatia, uso quase forçado.  

2 relacionam-se bem. 

E4 60: “Às vezes stressa-

me um bocadinho, quando 

não sei o que devo fazer.” 

E1:”… é a mesma relação 

que quando nós 

aprendemos a escrever,” 

 

TIC: formação 

prévia (escola) 

3 (E1,E4,E6) não aprenderam nada 

3 (E2,E3,E5) aprenderam a relacionar-se 

com o computador na sua formação 

escolar 

 

Razões para 

não 

aprenderem 

mais 

Professores não aprendem mais por falta 

de tempo, de não terem quem as ensine 

e porque ficam ‘stressadas’ 

E6 54: “Para mim é uma 

questão de tempo.” 

E4: 55:“…é não ter quem 

me ensine.” 

“Às vezes sinto-me 

stressada.” 

Literacia em 

relação ao 

telemóvel 

2  não se sentem à vontade no 

relacionamento com o telemóvel 

 

Professores/ 

Alunos em 

relação às TIC 

Reconhecem que estão em posição 

desfavorável em relação aos alunos. 

Solução apresentada: saber um pouco 

mais 

E1 17: “Acho que o 

professor fica numa 

situação de inferioridade, 

(…)porque eles têm uma 

agilidade e sabem tudo e 

eu não”. 

Conceito de 

Plataforma 

A plataforma foi definida com expressões 

interessantes: 

-sítio interactivo 

-área de trabalho de acesso restrito 

-um palco restrito 

E6: 219: “A plataforma é 

interactiva.” 

E2 225: “É um palco… onde 

está a informação a que só 

algumas pessoas poderão 



ANEXOS 

 

353 

 

-uma ilha, uma casa recheada 

E6 admitiu não saber. 

 

ter acesso” 

E5 233: “…… é uma ilha, é 

um sítio interactivo…” 

 

Tutor: 

- papel 

 

 

Os professores têm noção do papel de 

um tutor, até porque alguns tiveram um 

tutor na universidade: dá apoio individual 

ao aluno, online, complementa o papel do 

professor, é como um professor online. 

 

 

E5 241:“É como um 

professor, mas que dá 

atenção online.” 

E6: 248“Um tutor é um 

complemento ao professor.” 

E4 250:“É um que dá mais 

apoio individualista… Ajuda 

mais o aluno, talvez.” 

- diferença de 

professor 

O professor tem papel fulcral, central.  

O professor segue a planificação, o tutor 

atende mais às necessidades específicas 

do aluno. 

E6 254:“O professor é o 

“Deus…” 

E3 260: “[O tutor tem]um 

plano a seguir, um plano 

que é dado” 

“Um tutor vai dar mais 

apoio, especificado vai 

mais às necessidades 

doaluno, das dificuldades 

desse aluno” 

- tutor põe em 

risco o papel 

do professor? 

Os professores acharam natural, normal 

ou até desejável que algumas tarefas 

convencionalmente atribuídas ao 

professor passassem a ser feitas por um 

monitor. 

E não apresentaram objecções que o seu 

papel futuro tenha de ser parte de 

professor e parte de monitor. 

 

E5 acha que na escola o professor é 

também tutor. 

E4 diz que pelo facto de ter tarefas de 

tutor não deixa de ser professor. 

E5: 299:Eu acho que ser 

professor e tutor é um coisa 

tão distinta…” 

302: “a nível de escola, 

ensinar crianças, eu acho 

que somos só um, é 

professor e tutor em um, 

nós damos conhecimento e 

temos de saber guiar a 

informação…” 

E3: 304: “Eu acho que nós 

não deixamos de ser 

professores logo, não 

deixamos de ser tutores” 

 

 

TIC e dispêndio 

de tempo 

As TIC implicam dispêndio de tempo. E3 11: “só que realmente 

leva tempo a entrar e a sair” 

TIC/ensino, 

relação com os 

alunos 

(o que pensam) 

Todos consideram as TIC muito 

importantes no futuro do ensino, 

sobretudo para os alunos mais 

pequenos. 

 

Concordam que os professores se 

devem envolver com as TIC, mas como 

complemento das aulas 

 

E2 84:  “para mim um 

complemento ‘guiado pelo 

professor’ 

 

E3 101: “Eu acho  

fundamental [as TIC no 

ensino]” 

 

E3 143: “…eu acho que é 
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E6 e E1 realçam a importância da 

humanização das aulas, do contacto 

humano do professor em presença. 

, E6 é reticente em relação ao 

computador e TIC dentro da sala de 

aula. 

 

fundamental, e é o futuro 

não há [que] fugir, isso há-

de ser…” 

133: “ás vezes a tecnologia 

também torna a pessoa um 

bocadinho mais fria, mais 

individualista” 

E6 148: “…as pessoas 

querem  calor  pessoal” 

E5 187:“[Temos de saber] 

utilizá-lo como uma 

ferramenta dentro da sala 

de aula” 

E1 196: “…o papel do 

professor é muito 

importante, o papel humano 

do professor é muito 

importante… dentro da sala 

de aula e não só.” 

201: “Cada grupo é um 

grupo, cada aluno é um 

aluno, cada professor é um 

professor. “ 

TIC/ tecnologias 

tradicionais, 

analógicas 

‘Balanço’ e ‘equilíbrio’ são as palavras 

mais usadas. Acham que há lugar para 

o enquadramento das duas. 

E4 127: “Eu penso que tem 

que haver um balanço…”  

E5: “…eu concordo 

plenamente que tem de 

haver um equilíbrio…” 

E4 135 “Sim, um 

complemento, sim, um 

complemento.” 

 

TIC/ professor 

transmissor de 

conhecimento 

Todos os professores concordam que: 

-nem todo o conhecimento tem 

forçosamente de ser transmitido por via 

humana; 

-parte do papel do professor como 

transmissor de conhecimentos pode 

ser cortado, mas: 

-o papel do professor continua muito 

imprtante. 

- todos aprendemos de formas 

diferentes,( não se pode formatar a 

aquisição do conhecimento). 

E1 acha que é subjectivo, depende, 

mas é imprescindível o papel humano 

nessa transmissão. 

E6 diz que falta espontaneidade à 

máquina (289). 

 

E1 274: “[Não, porque] falta 

o humano, falta o poder 

perguntar uma pergunta” 

 

E5 281: Nós todos 

aprendemos de formas 

diferentes. 
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TIC/ professor 

guia, orientador, 

na aquisição de 

conhecimento 

Todos concordam que guiar o aluno no 

acesso ao caudal de informação via 

computador/ internet deve ser papel do 

tutor e não do professor. 

E2 292:“…os alunos têm 

muita dificuldade, como há 

tanta informação, perdem-

se.” 

EEE  294:[Quem deve guiar 

o aluno?] “Tutor, tutor..” 

 

 

Professor/ 

Plataforma: 

1.utilização  

a) geral 

 

 

 

 

 

 

 

b)  entraves ao 

uso: 

   - horário 

acesso 

 

 

 

 

 

 

- tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) assiduidade 

na utilização 

Todos os professores confessaram que 

começaram a usar a plataforma por ser 

obrigatória, e que depois se renderam 

aos benefícios que pode trazer a 

professores e alunos. 

 

Alguns confidenciaram que não vão à 

plataforma tanto como deveriam, pois a 

família está em primeiro lugar (E2 330) 

 

 

 

 

Os professores com ambiente familiar 

mais denso, com marido e filhos 

pequenos, só podem ir à plataforma à 

noite (E2,E4,E5). As outras, preferem 

fazê-lo durante o dia, muitas vezes na 

escola. 

E1,E3, E6 vão durante o dia. 

 

O tempo parece ser a causa número 

um para justificar deficiências na 

utilização da plataforma (também por 

alunos). 

 

 (Resta saber se é mesmo falta de 

tempo ou falta de adaptação a novas 

necessidades, novas rotinas que 

implicam alteração de hábitos). 

 

Não têm rotinas definidas, depende das 

fases. Em média vão uma vez por 

semana. 

E5 e E6 vão mais, sempre que tiverem 

coisas para verificar.E5 só vê as 

mensagens mas não vai ‘lá dentro’. 

E1 194: “Enquanto 

professora e pela 

experiência deste ano eu 

devo confessar que ao 

principio fui um bocado 

adversa a esta coisa das 

novas tecnologias”. 

 

E3:  328 “Eu não vou à 

plataforma tanto quanto 

gostaria…” 

E2: 330“Ninguém hates the 

platform… [mas] preocupo-

me com a minha casa em 

primeiro lugar…” 

 

 

EEE 311: [A maioria vai à 

plataforma à noite?] “Às 

vezes…” 

E2  312: “Depois dos meus 

filhos estarem deitados…” 

 

 

E2 332:“É preciso bastante 

tempo. 

E3 10: “Eu acho que é mais 

por falta de tempo, só!” 

E6 186: “Mas para mim [a 

plataforma] ocupa-me muito 

tempo que eu às vezes não 

tenho…”  

A1  420:“também acho que 

nos toma muito tempo. “ 

 

E3 360: Eu acho que 

depende das fases, vou 

quando tenho 

disponibilidade 

E5 351:“As mensagens eu 

vejo, mas assim lá dentro 

não…” 
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2. papel do 

professor 

(vai ser 

substiuído pelas 

TIC 

/Plataforma?) 

Acham que o papel do professor não 

pode ser substituído pela Plataforma. 

E1: 195 “…comecei a 

utilizar bastante a 

plataforma e o que eu acho 

[é] que um professor não 

deve ser substituído.” 

 

3.favorecimento 

do aluno 

A maioria dos professores reconhece 

que os alunos, sobretudo os mais 

novos, beneficiaram bastante com a 

plataforma. E todos têm casos de 

alunos e turmas que não beneficiaram, 

alguns nem se motivaram sequer. Não 

se pode generalizar. 

E5 190: “Se eles tiverem 

alguma noção do que é que 

vão falar e através, de em 

vez de levarem uma 

fotocópia, irem ver à 

plataforma…” 

E1:198 “Os meus alunos 

ficaram muito favorecidos 

pelo uso da plataforma.” 

E2 388: o J.1,  é a turma 

que vai mais à plataforma e 

eles são muito bons alunos 

em vocabulário… 

E4: 441:“os pequeninos vão 

[à plataforma]” 

4.crença na sua 

força 

E1 acha que a Plataforma pode ser 

uma boa ferramenta para auxiliar o 

professor. 

E1 208: “…o professor tem 

o seu papel, mas [a 

Plataforma] pode ser uma 

ferramenta muito, muito, 

muito boa para auxiliar  

o professor...” 

5. motivação 

a)dos 

professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) dos alunos 
pelos 
professores 
(conteúdos, 
interactividade) 
 

 

E4 acha a motivação vem de estar a 

fazer algo bom para a sua profissão. 

A maioria envolve-se com a plataforma 

profissionalmente, acredita nela e nos 

seus efeitos positivos junto dos alunos. 

Recomenda-a por acredita. 

Todos pensaram que no princípio 

foram à plataforma por obrigação 

E6 motivou, o resultado foi apenas um 

aluno, mas diz que valeu a pena. 

 

 

A motivação na apresentação dos 

conteúdos varia conforme os 

professores, o seu método de 

planificação e preparação, os grupos a 

quem apresentam, etc. 

E3 diz que têm de ser os professores a 

‘vender’ o produto. 

E5 diz que é melhor se apresentarem 

as coisas fisicamente, dentro da sala e 

em pequenos grupos. 

 

E4 399:Sim, eu estou a 

fazer um trabalho que eu 

como professora acho útil 

para a minha profissão 

E6: 409:“eu acredito que é 

bom para eles[alunos], é 

bom para nós…” 

A1: 414“no princípio a 

utilização da plataforma foi-

me imposta. 

E3: 11:“e acabamos por… 

fazê-lo [uso da plataforma] 

por que tenho que o fazer”  

 

E4: 451:“I listen to all of 

them: What they’ve done 

and I talk about the new 

activities” 

E3 478: “temos de ser nós a 

vender o produto”  

E5: 496:“ a gente mostrar-

lhes as coisas fisicamente, 

funciona mais...” “Se for em 
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c) 

acompanhament

o posterior à 

motivação 

(interactividade) 

 

 

 

 

 

 

 

d) feedback 

Todos os professores acompanham, 

verificam, vão ver, dão prazos: ou 

antes da aula seguinte ou uma semana 

depois. 

 

E5 é muito adepta de foruns 

 

 

 

Alguns professores só dão feedback a 

quem faz, outros tentam motivar por 

mail os que não foram. Há alguns 

professores que enviam mail, outros 

dão o feedback em presença. 

grupos pequenos [novos], 

funciona bem, 

 

E1:  524:“Antes da minha 

próxima aula vou ver se 

eles ou fizeram ou se não 

fizeram [os conteúdos 

novos]. 

E2: 535:“One week.” 

 E6: 536:“Ya, eu também 

dou uma semana” 

E5 563: “Eu sou muito 

adepta dos fóruns, o J. 2 

gosta, agora os mais velhos 

não fazem tanto…” 

 

E2: 541: “comecei a mandar 

a quem fez, a quem faz, e 

deixei de mandar… a quem 

não faz…” 

E6: 542: “Eu menciono na 

sala de aula…” 

E5 563:“Aos que não 

fizeram eu não mando 

mensagem nenhuma” 

Os professores 

verificam, 

conhecem bem 

os conteúdos 

antes de os 

apresentarem? 

Nem todos conhecem o que vão 

apresentar, e reconhecem que há 

muito a melhorar neste campo, para 

melhor se fazer a motivação a seu 

respeito junto dos alunos 

E6: 467:“Às vezes a gente 

abre o exercício e fecha, 

não vamos ver os 

pormenores não há 

tempo…”  

E2: 466: “No início fiz.” 

E3: 469: “Eu abro por 

curiosidade, para ver…” 

 

Os resultados 

compensam o 

esforço? 

Não se nota nos professores 

manifestações de desânimo em relação 

aos frutos colhidos em função do 

esforço dispendido. 

É difícil conseguir-se um compromisso 

agora para resultados daqui a algum 

tempo. Acham que o esforço que 

fazem, embora talvez insuficiente, não 

é em vão. 

É importante tentar (E3). 

E3 diz que faz o investimento para 

si.(394). 

E2 366:“Eu não sinto 

desânimo” 

E6/E3 386,387:“[O vosso 

esforço não é em vão?] 

Não!” 

E3 376:Fica sempre, e nós 

sabemos que tentámos. Eu 

acho que é isto, percebes? 

Temos de sentir sempre 

que pelo 

menostentámos... 

 

Motivação dos 

alunos (do ponto 

de vista dos 

professores) 

Em geral, os alunos mais novos vão 

mais à plataforma. 

Os mais velhos dizem que não vão 

porque têm muitos testes. 

E3 388“ [Os alunos do J.1 e 

J.2, os mais novos] passam 

horas na plataforma” 

E2  370:“Os CPE’s no 
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princípio do ano 

redondamente disseram: 

nós não vamos a 

plataforma.” 

E2  371: they have a lot of 

tests and the older ones 

don’t go…” 

 

O que acham os 

professores do 

que os alunos 

pensam sobre a 

plataforma? 

Acham que os alunos gostam, usam e 

têm orgulho e beneficiam (pequenos), 

os teenagers vão menos e não fazem 

disso alarido por não ser ‘cool’, os mais 

crescidos, embora tenham orgulho na 

plataforma, não a usam muito, com o 

álibi de estarem muito ocupados com 

outras coisas mais importantes. 

E1 428:“os pequeninos 

gostam, eu acho eles 

gostam” 

EEE 431“Gostam, 

 gostam…”  

E1  433:…” uns gostam 

mas também não querem 

dizer que gostam” 

 

Plataforma: 

obrigatória para 

os alunos? 

As opiniões divergem entre sim, não e 

sim mas com regras 

E6: 579:“[Não, porque] 

Pode haver miúdos que se 

sentem marginalizados por 

causa de não terem 

internet” 

E2: 584:“Eu acho que havia 

de ser [obrigatória] 

E5:591:  “… pode haver 

regras, isto é como tudo, há 

regras.” 
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II.B  

Mapa síntese de possíveis categorias e subcategorias, com indicadores 

semânticos e unidades de registo 

1- Professores: iliteracia em TIC: 

E1:  “Eu ainda me considero uma ‘emigrante’” 

E5: “Acho que somos todos assim [emigrantes]” 

E3: “Acho que somos todos assim [iliterados]” 

 

2 - Envolvimento nas TIC por obrigatoriedade?: 

 

E3: “e acabamos por… fazê-lo porque tenho que o fazer.  

 

Eu acho que é mais por falta de tempo, só!  ” 

 

3 - Dispêndio de tempo: 

E3: “só que realmente leva tempo a entrar e a sair” 

 

 

4 - Alguma iliteracia em relação aos telemóveis: 

E6: “Eu não.[não sou nativa] 

E4: “Eu também não.” 

 

5 - TIC/telemóvel- relação alunos/professores: 

E1: “Acho que o professor fica numa situação de inferioridade,”  

“o professor tem muito a perder” 

“o professor tem de ter sempre qualquer coisa a mais do que o aluno” 

“[O professor deve] ..saber um bocadinho  mais ou fingir que sabe” 

E3: “Sim, mas eu acho que também… que tem a ver com coisas, eles nasceram 

com a tecnologia… Tal e qual nós estamos a aprender, não é, this is all new!,” 

(389/390) 
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6 - TIC/Professores no dia a dia: 

E3: “Enviamos mails… Messenger.” 

E4: “Criar documentos no Word.” 

“Sim, já aprendi [a guardar pastas]” 

 

7- Razões para não aprenderem mais: 

E6: “Para mim é uma questão de tempo.” 

E4: “…é não ter quem me ensine.” 

“Às vezes sinto-me stressada.” 

 

8 - Relação de professor com computador: 

E4: “Às vezes stressa-me um bocadinho, quando não sei o que devo fazer.” 

E1:”… é a mesma relação que quando nós aprendemos a escrever,” 

 

9 – Professores / Novas Tecnologias, aprendizagem prévia, enquanto 

 estudantes: 

E2: ” [Aprendi a relacionar-me com as Novas Tecnologias]  no Canadá…” 

E3: “Na Austrália já havia um computador … We had one, we had to share” 

E5: [Na África do Sul] “Tivemos de aprender como o computador funcionava…” 

 

10 - O que pensam as professoras da relação TIC/ensino: 

E2:  “para mim um complemento ‘guiado pelo professor’(…) estou a falar de e-

learning(…) Se o ensino amanhã passasse ao e-learning eu acho que não sentia o 

mesmo prazer em leccionar que tenho hoje.” 

[O professor deve estar envolvido?] “Sim, sim, claro, claro.” 

E3: “Eu acho fundamental [as TIC no ensino]” 

“I think… technology…  is fantastic!” 
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E1: “…nós temos que apontar nas novas tecnologias porque mesmo que a gente 

não queira e diga isto tudo que está a ser dito aqui, na realidade o futuro é esse.” 

(205) 

 

11- Novas Tecnologias/ Tecnologias Tradicionais (uso por parte do professor) 

 na relação com o aluno, papel do professor: 

E4: “Eu penso que tem que haver um balanço também não pode ser só… …porque 

também acho que é essencial manter algumas coisas que nós utilizávamos” 

“[Também é essencial] “O nosso… próprio livro e escrever, porque senão vamos 

também perder essas capacidades …não é só tecnologia também” 

“ás vezes a tecnologia também torna a pessoa um bocadinho mais fria, mais 

individualista” 

“[As TIC deviam ser…] Sim, um complemento, sim, um complemento.” 

“…acho que tem que haver um contacto humano.” 

E3: “…eu acho que é fundamental, e é o futuro não há [que] fugir, isso há-de ser…” 

E6: “…as pessoas querem  calor  pessoal” 

“[Eu acho que] que as novas tecnologias estão a substituir o contacto pessoal…” 

“[Se isso acontecer] corremos o risco de ser robots…” 

“…nós temos a ideologia que todos os miúdos gostam de computadores  mas isso 

também não é verdade.” 

“[Aqui na escola] temos respostas assim “ Eu venho aqui para aprender  Inglês 

contigo e não  é para aprender Inglês com a máquina…” 

“[Os alunos] vêm cá é às vezes para um abraço……para um carinho, para um 

mimo e isso só uma pessoa pode dar,  não é  uma máquina.” 

E5: “…eu concordo plenamente que tem de haver um equilíbrio…” “o computador é 

uma coisa muito poderosa” 

“Já é óbvio que [os computadores] dominam a vida de muitas crianças, ah e não 

para fins  de educação (…)cabe a nós saber utilizar o computador para dar aulas.” 

“…dar muita importância ao computador à frente dos alunos está a dar-lhes força 

para serem individualistas...” 

“[Temos de saber utilizá-lo] utilizá-lo como uma ferramenta dentro da sala de aula” 
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E1: “…o papel do professor é muito importante, o papel humano do professor é 

muito importante… dentro da sala de aula e não só.” 

“nós não podemos generalizar(…)cada grupo é um grupo, cada aluno é um aluno, 

cada professor é um professor.” (201/202)  

“Cada grupo é um grupo, cada aluno é um aluno, cada professor é um professor. “ 

(201) 

 

12 - Professor / Plataforma: que papel, em relação ao papel tradicional? 

E1: “…comecei a utilizar bastante a plataforma e o que eu acho [é] que um 

professor não deve ser substituído.” 

“…acho que não é isso que nós queremos com a plataforma, não é substituir o 

professor. De maneira nenhuma. Acho que, muito sinceramente, a plataforma se for 

bem utilizada pode ajudar muito.” 

“…o professor tem o seu papel, mas 8ª Plataforma] pode ser uma ferramenta muito, 

muito, muito boa para auxiliar  

o professor...” 

 

13 - A força (favorecimento) da Plataforma junto dos alunos: 

E1: “Os meus alunos ficaram muito favorecidos pelo uso da plataforma.” 

“acho que eles evoluíram muito a nível de vocabulário, por exemplo pelos 

trabalhitos que eles fizeram na plataforma.” 

“Porque lhes dava gozo ir à plataforma fazer, porque depois começaram a competir 

entre eles“ 

“…nós não podemos generalizar. Não posso dizer: a plataforma é maravilhosa para 

todos, ou a plataforma é uma porcaria para todos.” 

“Consegui e tive êxito, com aquele grupo, mas com os outros não tive…” 

 

14 - Conceito de plataforma, do ponto de vista dos professores: 

E4: “Eu não sei” 

E6: “A plataforma é interactiva.” 

E3: “qualquer pessoa não tem acesso, a essa plataforma, as plataformas são 

específicas” 
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E6: “É uma área de trabalho” 

E2: “É um palco… onde está a informação… a que só algumas pessoas poderão 

ter acesso” 

A1: “vamos imaginar uma ilha ou uma casa e dentro dessa casa está um mobiliário 

e umas certas coisas que, sei lá, vai quem tu deres a chave da casa, por ex., a 

quem tu deres as chaves da casa…” 

E5: “…… é uma ilha, é um sítio interactivo…” 

 

15 - Conceito de tutor/diferença do professor, na opinião dos professores: 

E5: “É como um professor, mas que dá atenção online.” 

E6: “Um tutor é um complemento ao professor.” 

E4: “É um que dá mais apoio individualista… Ajuda mais o aluno, talvez.” 

E6: “O professor é o “Deus”… O tutor separa os grupinhos…… dos alunos e quem 

tiver dúvidas, explicações mais pormenorizadas…  

Portanto é um ajudante” 

E3: “ [O tutor tem] um plano a seguir, um plano que é dado” 

“Um tutor vai dar mais apoio (…) especificado vai mais às necessidades…do aluno, 

das dificuldades desse aluno” 

E1: “Antigamente (…) o tutor estava entre os pais e o professor… Era um 

intermediário.” 

 

16 - As TIC podem substituir os professores na aquisição/transmissão de 

conhecimentos? 

E1: “[Não, porque] falta o humano, falta o poder perguntar uma pergunta” 

E5: “cada pessoa aprende de uma forma diferente…” 

“[Que o aluno capte mais ou menos no ensino presencial] cabe ao professor” e 

“Depende, isso depende do professor, isso é muito subjectivo” (E1) 

E6: “Um computador nunca vai poder substituir o ser humano [na] espontaneidade.” 

 

17 - O aluno perante o fluxo de informação que o computador (Net) debita? 

Quem o deve guiar a gerir esse caudal? 
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E2: “…os alunos têm muita dificuldade, como há tanta informação, perdem-se.” 

EEE: [Quem deve guiar o aluno?] “Tutor, tutor...” 

 

18 - Será que parte do papel do professor vai virar papel de tutor? 

E3: “Sim, isso eu acho que [sim]… Eu não acho mal, eu não me importava nada” 

E5: “Eu acho que ser professor e tutor é um coisa tão distinta…” 

“a nível de escola, ensinar crianças, eu acho que somos só um, é professor e tutor 

em um, nós damos conhecimento e temos de saber guiar a informação…” 

E3: “Eu acho que nós não deixamos de ser professores logo, não deixamos de ser 

tutores” 

 

19 - Interactividade/acompanhamento dos alunos pelos professores online, 

via plataforma (quando, como…) 

EEE [A maioria vai à plataforma à noite?] “Às vezes…” 

E3: “Eu à noite não consigo, é mais a seguir… lá para as dez e meia… antes do 

almoço ou logo a seguir ao almoço.” 

E2: “Depois dos meus filhos estarem deitados…” 

E1: “só trabalho com a plataforma durante o dia, portanto à noite em casa não, não 

trabalho com a plataforma” 

E6: “É antes do almoço, antes do almoço. Às onze…” 

 

20 - Relação dos professores com a plataforma: 

E3:  “Eu não vou à plataforma tanto quanto gostaria…” 

E2: “Ninguém hates the platform… [mas] preocupo-me com a minha casa em 

primeiro lugar…” 
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21 - Importância do tempo em relação à plataforma/com que frequência 

podem ir?: 

 

E3: “Eu acho que é mais por falta de tempo, só! [que não uso mais a plataforma] 

”(10) 

E6: “ Mas para mim [a plataforma] ocupa-me muito tempo que eu às vezes não 

tenho…” (186) 

“É isso que eu acho também, é o tempo.(…) Eu consigo ir a uma ou duas turmas 

dar mais em pormenor, mas não consigo corrê-las todas…” (423/424) 

E2: “É preciso bastante tempo. 

A1: “também acho que nos toma muito tempo. “(420) 

“Se eu tiver 100 alunos diferentes eu para ir a cada aluno meu isso são muitas 

horas, agora só que eu tenho que seleccionar, ou já se calhar este mês vou dar 

mais atenção a esta turma, p’ró mês que vem vou dar mais atenção aquela” (421) 

 

E6: “[É difícil ir à plataforma porque:] …o meu dia é o seguinte: levanto-me, vou 

levar o meu filho à escola, venho para casa, passo a roupa a ferro como a gente 

sabe, faço o jantar para a família, tento ir um bocadinho ao computador mas ela [a 

minha filha] vai comigo…” 

“[Vou à plataforma] uma vez por semana” 

E5: “Tento ir a essas turmas específicas [que vou ter] antes das aulas… para ver 

que é que foi quem é que não foi, quem é que fez actividades” 

“…à noite (…) abro a plataforma para ver se tenho mensagens mas não navego, 

não estou lá horas…” 

E5: “As mensagens eu vejo, mas assim lá dentro não…” 

E4: “[Vou] só da parte da tarde, na escola” 

E3: “depende das fases, vou quando tenho disponibilidade mas I do make an effort 

now” 

 

22 - O tempo dispendido na plataforma (alunos e professores) é visto como 

investimento em relação ao futuro (alunos e professores)? Compensa, não é 

em vão? 

E2: “Eu não sinto desânimo” 

E3: “Claro que [o nosso esforço] é a pensar nos alunos!” 
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E6/E3: “[ O vosso esforço não é em vão?] Não!” 

E5: “Se isto vai beneficiar a mim no futuro? Eu acho que não. Daqui a 20 anos eu 

não acho que vou estar a beneficiar de uma plataforma” (406) 

 

23 - Motivação dos alunos em relação à plataforma, do ponto de vista dos 

professores/resultados: 

E3: “ [Os alunos do J.1 e J.2, os mais novos] passam horas na plataforma” 

E2: “Os CPE’s [nível mais avançado, mais velhos] no princípio do ano 

redondamente disseram: nós não vamos a plataforma.” 

E2: [Motivo para a desmotivação dos mais velhos:] they have a lot of tests and the 

older ones don’t go…” 

E3: “Fica sempre [algo de positivo], e nós sabemos que tentámos. Temos de sentir 

sempre que pelo menos tentámos...” 

E6: “… e sempre há um que [aproveita]” “[Depois de os motivar, uma vez] tive um, 

mas eu acho que já valeu a pena(…) Eu sabia que era uma turma difícil, que eles 

tinham muitos exames na altura,” 

E2: “o J.1, é a turma que vai mais à plataforma e eles são muito bons alunos em 

vocabulário…” 

 

24 - Os professores vão à plataforma por imposição ou profissionalmente, por 

ser útil para os alunos? Qual a motivação dos professores? 

E4: “Eu estou a fazer um trabalho que eu como professora acho útil para a minha 

profissão…” 

“[Através da plataforma] temos uma noção se o aluno está a fazer ou não está e 

talvez possamos fazer mais acompanhamento individual àquele aluno… também 

nos ajuda a ver como o aluno está a progredir” 

E6: “É muito difícil uma pessoa transmitir para um aluno uma coisa em que não 

acredita” “eu acredito que é bom para eles, é bom para nós…” 

A1: “no princípio a utilização da plataforma foi-me imposta. Portanto eu quer 

gostasse quer não gostasse tinha de a utilizar.” “depois, comecei-me a envolver 

com a plataforma e comecei a gostar, porque também gosto de aprender e gosto 

das novas tecnologias, comecei-me a envolver, comecei a ver a plataforma com 

outros olhos… acomeçou-me a dar mais gozo ir à plataforma…” “mas isto foi muito 

devagar” “E o meu relacionamento com alguns alunos, com alguns, atenção, não 

estou a generalizar, melhorou, no sentido em que eu comecei a mandar 
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mensagens, eles respondiam, eu voltava a … antes da aula parece já há uma 

cumplicidade maior, “leste a minha mensagem?” (…)“os pequeninos estão a ter 

muita adesão” 

E3: “e acabamos por… fazê-lo [uso da plataforma] por que tenho que o fazer” (11) 

 

25 - O que pensam os professores do que os alunos pensam sobre a 

plataforma? 

E1: “Eles no fundo gostam muito de dizer cá fora “mas eu ando numa escola que 

tem uma plataforma” mesmo que ele não a use” (…) “e é uma mais-valia em 

relação às aulas…” “os pequeninos gostam, eu acho eles gostam” 

EEE “Gostam, gostam…”  

A1:“…depois temos aqueles teenagers que querem ser cool … uns gostam mas 

também não querem dizer que gostam” “os mais velhos estão-se nas tintas” “…eu 

acho que eles no fundo gostam de saber que a escola tem uma plataforma” 

E2: “They’re proud of it” 

E3: “Os mais novos gostam, eles sabem que lhes faz bem” “they really think it’s 

helpful” 

E4: “os pequeninos vão [à plataforma]” “Eu dei uma aula de revisões e levei o meu 

computado e trabalhei com eles [os alunos pequenos ,na plataforma] e foi 

impressionante…” 

 

26 - Como fazem os professores a apresentação dos conteúdos na sala de 

aula? Como, com que palavras os motivam? 

E4: “I listen to all of them: What they’ve done and I talk about the new activities” 

E6: “Às vezes levo-os lá à recepção para verem, para trabalharem um bocadinho…” 

E4: “[A] alguns tenho que lhes ensinar a fazer as actividades” 

E3: “temos de ser nós a vender o produto” (478) 

E6: “Às vezes, às vezes sinto [que é tempo perdido], quando eles ficam assim a 

olhar para mim…” (486) 

E5: “Fazerem as coisas fisicamente, a gente mostrar-lhes as coisas fisicamente, 

funciona mais...” (496) 
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“Se for em grupos pequenos [novos], funciona bem, mas em grupos como o FCE1, 

já tive a experiência de tentar motivá-los, levando-os para a recepção e a motivação 

na sala, os resultados são quase iguais” (500) 

“eu tive mais feedback deles quando apresentei dentro da sala do que levá-los lá 

fora.” (502) 

 

27 - Qual o conhecimento prévio que os professores fazem dos conteúdos, 

antes de os apresentarem aos alunos? 

E6: “Às vezes a gente abre o exercício e fecha, não vamos ver os pormenores não 

há tempo…”  

E4: “Às vezes [vejo os conteúdos previamente] ” 

E2: “No inicio fiz.” 

E3: “Eu abro por curiosidade, para ver…” 

 

28- Como fazem os professores o acompanhamento posterior dos alunos na 

plataforma? 

E1: “Antes da minha próxima aula vou ver se eles ou fizeram ou se não fizeram [os 

conteúdos novos]. Se eles os fizeram eu normalmente mando uma mensagenzinha 

a dizer “well done, I’m very glad to know…”, bla, bla, bla, uma coisinha, um praise,” 

“ [Sobre os mais velhos] pessoalmente acho assim: já são grandinhos, já falamos 

com eles várias vezes, não querem ir, não há nada a fazer, pronto” 

E2:” [Depois da apresentação] tento ir ver quem é que fez os exercícios, tento ir 

quem é que fez mais” 

(Quanto dão aos alunos?] 

E2: “One week.” 

 E6: “Ya, eu também dou uma semana” 

 

28.A - Feedback 

E2: “Já mandei mais, eu acho que, deixei de… comecei a mandar a quem fez, a 

quem faz, e deixei de mandar… a quem não faz…” 

E6: “Eu menciono na sala de aula…” 
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E4: “[Verifico] um ou dois dias depois, nem sempre nos lembramos” “(…)analiso, 

vejo quem é que fez …” 

E3: “E quando não fazem, eu marco mesmo no profile, eles aí levam a sério e 

chegam a casa e já têm os outros feitos” 

E6: “a semana a seguir vou ver antes da minha próxima aula” 

E5: “eu não mando muitas mensagens através da plataforma,” 

“Os que fazem, eu faço questão de falar nisso, não à frente dos outros mas na 

recepção, antes da aula” “Aos que não fizeram eu não mando mensagem 

nenhuma” 

“Eu sou muito adepta dos fóruns, eu gosto muito de fazer fóruns, pronto, 

escreverem, o J. 2 gosta, agora os mais velhos não fazem tanto…” 

 

29 - A plataforma devia ser de utilização obrigatória? 

E6: “[Não, porque] Pode haver miúdos que se sentem marginalizados por causa de 

não terem internet” 

E3: “Dava-se-lhes uns minutos na sala, para eles poderem ir, quem não tem, 

podíamos disponibilizar…” 

E2: “Eu acho que havia de ser [obrigatória] 

E5: “… pode haver regras, isto é como tudo, há regras.” 

E5: “Sim, ter uma regra, sim ter regras, essas tais âncoras para irem à plataforma.” 

“se houver alguém por ex. que não tenha internet… nós conseguimos contornar 

isso dando a informação de outra forma.” 

E4: “Há prós e contras também… Temos que contornar” 

E2: “Mas também temos de ter cuidado para aqueles alunos que não têm… não 

têm net em casa” 

A1: “Nós temos que ver o que é isto “obrigatório”. E o que é que é que nós fazemos 

com os alunos que não fazem? Vamos expulsá-los? Não” 
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II.C  

Categorias e análise condensada (entrevista colectiva) 

Categorias/subcategorias Análise resumida/verficação dos resultados 

 
1.Professores/TIC: 
 

 - literacia  
 

 - competências 

 

-5 professores admitem a suailiteracia em TIC 
- ninguém se considera nativo, nem no uso do telemóvel 

 

- 3 professores tiveram aprendizagem prévia (países 
origem) 
  1 professora admite não estar confortável com as TIC 
  1 dá a entender que é inevitável 
- 2 professoras usam normalmente as TIC a nível pessoal 
- 1 professora não aprende mais por falta de tempo 
   diz não ter quem a ensine 
 

 
2.TIC/Professores  
    em processos de  
    ensino-apendizagem 
 
 
- papel dos professores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(NB.: de realçar a participação intensa nesta categoria, 
porque colocava-se a questão do papel do professor. 
Realça-se que, apesar de todos concordarem com o uso 
das TIC, os professores acham que havia de ser 
introduzida com equilíbrio, pois acima de tudo está a 
relação humana que deve existir em professor e alunos. 
Todos são contra o perigo que pode advir da frieza 
impessoal dos computadores se estes vierem a substituir 
algumas tarefas no ensino/educação) 
 

a) importância, inevitabilidade 
 

- todos os professores reconhecem a importância das TIC 
no  ensino. 
- acham inevitável, mas devia havia um equilíbrio, um 
balanço,não se colocar de lado o aspecto humano dos 
professores e  do ensino.   
 

frases/palavras relevantes ou repetidas: 

-tenho que o fazer 
-um complemento(2)   
-acho fundamental (2) 
-tem que haver um balanço, equilíbrio (2) 
-não é só tecnologia 
-tecnologia:  pessoa +fria, individualista    
-papel humano do professor:importante(2) 
-calor  pessoal(2) 
-é o futuro 
-corremos o risco de ser robots 
-temos de saber usar como ferramenta 

 
b) TIC podem substituir os professores como  

transmissores de conhecimento? 
 

- 2 professores afirmam que o professor não será 
substituído  pelo computador porque lhe falta o 
relacionamento humano 
- 2 acham que essa hipótese depende do aluno e do 
professor 
 

c) relacionamento alunos/professores 
 

-1 acha que o professor corre o risco de ficar em situação 
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- professor / Plataforma de inferioridade, mas não deve (ou não dar essa 
impressão) 
 

 

a) Conceito de plataforma 
 

   Síntese: a plataforma é como uma ilha interactiva, um 
palco com informação, de acesso restrito. 
 

b) Utilização nas suas funções como professor 
 

- 2 professores admitem secundarizar a Plataforma como 
   auxiliar de ensino (falta de tempo, obrigações familiares) 
- 1 professor tem usado muito a Plataforma e acha que tem 
   sido muito útil, uma ferramenta que auxilia o professor, 
mas não substitui as aulas presenciais ou o papel do 
professor 
 

3.O tempo: 
 

influência na utilização da 
Plataforma 

 

 

Todos referem que a verificação da Plataforma (e 
interactividade com os alunos) leva muito tempo e: 
- 2 dizem que não vão mais por falta de tempo. 
- 1 diz ser difícil conciliar rotina familiar e Plataforma 
- 2 optam por ir de forma específica: antes das aulas ou 
   verificam duas turmas por semana apenas 
- 2 afirmam que vão lá e verificam de forma superficial,  
 

Quando vão: 

- 3 professoras vão à Plataforma durante o dia  
- 1 só vai à tarde e apenas na escola, nunca em casa 
 - 2 vão à noite. 
(NB: a ida à noite está relacionada com os encargos 
 familiares, pois vão depois de terem deitado os filhos). 

 

 
4.Motivação  
dos professores em relação 
à plataforma 

 

-1 professora vai porque acredita na força da Plataforma 
-1 professora começou desmotivada mas foi aumentando o 
  nível motivacional à medida que aumentou a 
interactividade 
  com os alunos e uma maior cumplicidade sobretudo 
através das mensagens 
- 1 professora faz porque acha que tem de fazer 
- 1 professora vai porque acha útil e pode fazer um 
   acompanhamento individualizado com alguns alunos 
 

 

5.Força/favorecimento  
da plataforma em relação 
aos alunos 
 

 

- 1 professor acha que o uso da Plataforma tem favorecido 
muito a aprendizagem de alguns alunos, sobretudo a nível 
de vocabulário novo     (NB: só 1 prof. se manifestou!) 

 

6.Professores/conteúdos 
 

 

a) Conhecimento prévio 
 

-  4 professores referiram-se aos conteúdos como não 
tendo grande conhecimento dos mesmos: 
        - 1 abre e fecha sem analisar 
        - 1 só vê às vezes 
        - 1 só viu no início 
        - 1 vê só por curiosidade 
 

b) Apresentação dos conteúdos (sala de aula) 
 

- 1 fala das novas actividades (conteúdos) 
- 2 apresenta as novos conteúdos com exemplificação,  
    fisicamente 
- 1 acha que é tempo perdido tentar motivá-los 
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- 1 admite que tem de haver um certo marketing, como se 
   tivesse a vender um produto 
 

c) Acompanhamento posterior online dos alunos 
 

- 2 professoras verificam se fizeram e envia feedback 
- 2 professoras dão aos alunos uma semana para fazerem 
as actividades apresentadas 
 

d)  Feedback 
 

- 1 deixou de mandar 
- 1 só menciona nas aulas 
- 1 menciona em particular, não manda mensagens (tem 
mais interactividade através dos fóruns) 
- 1 ameaça com registo na ficha individual 
 

 

 

7. Interactividade  
com alunos, via 
plataforma(comunicação, 

ferramentas 
 interactivas…) 
 
 
 

 

 

 

NB.: depreende-se que a maioria em dificuldade em 
comunicar interactivamente (comunicação síncrona) com 
os alunos porque há desfasamentos de horários: quase 
todos os professores vão de dia, não podem ir às mesmas 
horas que os alunos. Não houve opiniões objectivas. 

 

8. Alunos/plataforma 
     (do ponto de vista dos 
        professores) 

 
 

 
 

 

- 2 acham que os alunos mais novos estão mais motivados 
   para usar a Plataforma 
- 1 acha que os mais velhos não querem saber 
- 2 acham que podem não ir todos, mas os que vão 
   aproveitam 
 

O que os alunos pensam da Plataforma: 
 

- todos acham que os alunos gostam pelo menos de ter 
   acesso a uma Plataforma, 
-  3 acham que  os mais novos têm certo orgulho  
   Na Plataforma 
- 1 acha que os teenagers gostam mas não o admitem em 
   público 
 

 

9. Esforço/benefício 
   em relação à plataforma 
 
 

 

 

- 3 acham que o esforço não é em vão 
- 1 acha que pode beneficiar os alunos mas não será 
   recompensada com esse esforço no futuro 

 

10. Tutor (online) 

 
 
 
 

 
 

 

a) Conceito (segundo os professores) 
 

   Tutor é: 
- como um professor, mas que dá atenção online 
-um complemento ao professor 
- um ajudante 
- alguém que segue um plano e vai mais de encontro às 
  necessidades específicas dos alunos 
-um intermediário 
 

b) Papel do professor vs tutor 
 

- 2  acham que há um tutor dentro do professor, é difícil de 
      distinguir 
- 1 professora acha que sim [professor pode virar tutor] 
- 1 professor diz que o tutor deve guiar o aluno na escolha 
da informação 

 

11.Plataforma obrigatória 
 

- 1 acha que não 
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          (para os alunos)? 
 
 

 
 
 

 

- 1 acha que devia dar-se a possibilidade na escola 
- 1 acha que devia ser obrigatório 
- 3 acham que tem de haver um certo cuidado, que há 
    questões a contornar, que há que definir regras 
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Anexo III 

Entrevistas individuais em grelha 

III.A 

Professor ‘esperto’ (E5e) 

(Nota: Unidade de registo: “unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento 

de conteúdo a considerar como unidade de base” (Bardin, p.130) tendo em conta a 

categorização seleccionada. Considerámos apenas os aspectos das significações, os 

aspectos semântico, e não os aspectos relacionados com o léxico.) 

 

Categorias e 
subcategorias 

Professor esperta  E5 
Notas do 
investigador Unidades de registo Interpretação, resumo 

1. Identificação: 
 
1.1  Experiência, anos 
de ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Formação 
académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7:  “Na África do Sul dei 
algumas aulas em part-
time” 
 
7:  “Até agora, treze, aqui 
no English Alive” 
 
8:  “…fui para a 
Universidade de Durham 
onde dei um curso de 
English for Academic 
Purposes, “ 
 
 

 
Aulas em part time na África 
do Sul  
 
 13 anos de experiência em 
Portugal 
 
 
Leccionou curso  de nível 
universitário, “English for 
Academic Purposes”, em 
Durham, Inglaterra 

13 anos como 
professora e 
sempre na 
mesma escola 
(EA) 
e gosta de 
ensinar: 
10:” Sim, gosto. 
Não me vejo 
noutro meio.” 
 
Experiência de 
ensino em 
Universidade 
inglesa, com 
alunos de nível 
universitário 
 
Formação em 
país de 
expressão inglesa 
(África do Sul) 
Formação, com 
especialização  
em Linguística. 
 
 
 
 
 
 
 
Muito habilitada e 
especializada no 
ensino de Inglês 
a adultos e 
sobretudo a 
crianças 
 
 

1:  “Tirei o curso na África 
do Sul, o curso de 
Linguística”(..) 
 
2:  “depois fiz uma pós 
graduação que lá chama-
se Honours, em Applied 
Linguistics – Linguística 
Aplicada” 
 
3:  ” Em termos 

deTEFOLquando cheguei 

cá fiz o curso TEFOL no 

International House em 

Lisboa…” 

 

4:  “…tirei o curso de 

English for Young 

Learners, também no 

International House em 

Licenciatura e pós-
graduação em Linguística 
Aplicada 
 
 
 
 
 
 
Habilitada para ensino de 
Inglês como segunda língua 
 
 
 
Especializações: 
 - ensino de Inglês a 
crianças (“Young Learners”) 
- Inglês para negócios 
(“Business”) 
- ensino de Inglês em 
turmas com níveis 
diferenciados (“Mixed 
Ability”) 
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1. 3  Cargos actuais no 
“EA” 
 
 
 
 
 
 
1.4   Tarefas como 
professora 
 
 

Lisboa, e tirei também 

alguns cursos na Inglaterra 

– English for Business e 

também Mixed Ability” 

 

 4:  “ Além disso tirei o 

mestrado através da 

Universidade de 

Manchester na Inglaterra e 

a especialização aí era 

Inglês para Primária – o 

Mestrado era de Educação, 

mas especializei-me em 

Inglês para Primária. “  

Mestrado em Manchester 
(Inglês para a Primária) 

 
 
 
 
Mestrado em 
Inglaterra 
 
 
 
 
 
Professora,  com 
responsabilidades 
a nível de 
Business e 
Direcção 
Pedagógica 
 
 
 
 
Experiência de 
ensino em vários 
níveis 

5:  “Sou professora, em 
primeiro lugar” 
 
 5: “estou encarregue do 
departamento de Business” 
 
5:   “faço parte da Direcção 
Pedagógica da escola.” 
 

-Professora de Inglês 
 
 
-Responsável pelo 
Departamento de Business   
 
-Directora Pedagógica 

4:   “dou aulas a crianças, 
adolescentes e adultos 
também (…)aulas a nível 
de business,  Inglês para 
empresas” 

-Ensina todos os níveis 
etários e também Inglês 
específico (business) 

2. b-learning 
 
2.1 Noção pessoal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Relação ensino 
presencial e 
aprendizagem online 
(b-learning) 

11:  “Eu acho que o 
método de b-learning é 
uma forma de ensinar, mas 
incorporando as novas 
tecnologias que existem 
hoje em dia.”   
12:  “é] integrar uma 
tecnologia que as crianças 
estão (…)mais à vontade – 
a ideia é mais essa, e 
tentar chegar a elas 
através da internet e outras 
formas de aprender…” 
 

 
 
  
B-learning: uma forma de 
ensinar com integração das 
Novas Tecnologias. 
 
Tentar chegar ao mundo 
dos  alunos através da 
internet ou outras formas de 
aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fala da 
Plataforma que 
pode mediar a 
relação entre os 
dois contextos 
(sala de aula e 
mundo exterior) 
de duas 
maneiras: e 
dentro para fora e 

 
13:   “Qualquer nova 
técnica que adoptamos, 
numa sala de aula ou no 
ensino, tem que estar tudo 
inter-relacionado” 
 
13:  “Se nós vamos 
implementar uma 
actividade no computador – 
num programa ou num site, 
tem que estar relacionada 
com aquilo que estão a 

 
O ensino/aprendizagem 
presencial tem de estar 
inter-relacionado com 
qualquer técnica exterior, os 
alunos devem saber em 
qual o contexto do objecto 
de aprendizagem 
 
As TIC (e a Plataforma) 
devem complementar o 
ensino presencial. 
 
A plataforma online pode 
veicular o mundo lá de fora, 



ANEXOS 

 

376 

 

fazer dentro da aula para 
eles perceberem também 
qual é que é o contexto 
daquilo que estão a 
aprender.” 

 
14: [A ideia é] 
”…complementar...”[o 
ensino presencial] 
 
17:   “O Inglês é uma forma 
de comunicar, portanto 
…nós estamos a ensinar 
inglês para os alunos 
poderem utilizar o inglês no 
mundo lá fora.  Não faria 
sentido ensinar o inglês 
sem procurar outras formas 
de trazer o mundo lá fora 
para dentro da sala de 
aulas.” 
 
 

o mundo real dos alunos, 
para o contexto da sala de 
aula. 

de fora para 
dentro... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realce para o 
facto do Inglês 
servir para 
comunicar 
sobretudo fora da 
aula, por isso 
toda as iniciativas 
que sirvam para 
estimular a 
prática dessa 
língua são 
benéficaas. 

4.    A Plataforma   
           online 
 (no EA, para ensino e 
aprendizagem de 
Inglês) 
 
 
 
 
 
4.1 Força, peso  da 
Plataforma  
(dentro da escola e 
para o presente e 
futuro dos alunos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30:   “Temos que tentar 
preencher os espaços 
entre as aulas aqui no EA 
com contacto com o inglês 
autêntico e isto 
[Plataforma] é uma 
excelente maneira” 
 
 
 
23: “Eu acho que tem peso 
em dois campos.  Tem o 
peso dentro do EA como 
diz, que já a nossa 
planificação está 
estruturada de maneira que 
nós incluímos a plataforma 
dentro das aulas…de 
maneira que eles [os 
alunos] possam praticar o 
Inglês não só oral mas 
também a audição, na 
maneira de ler, por 
exemplo.  Portanto, dessa 
forma eu acho que tem 
muito peso agora porque 
nós fizemos um esforço 
enorme para incluir a 
plataforma de todas as 
formas nas aulas.” 
[e o outro campo é que os 
alunos] 
“…vão sair aqui do EA, vão 
para a 

 
A Plataforma pode 
preencher a lacuna de falta 
de contacto com a língua 
inglesa nos dias sem aulas. 
 
 
 
 
 
 
A Plataforma tem peso: 
1-na estrutura pedagógica 
do EA porque a planificação 
global das aulas prevê a 
sua  utilização para além 
das aulas para prática extra 
de audição, oralidade, 
leitura ou escrita. O EA tem 
feito um grande esforço 
para incluir a Plataforma 
nos planos de todas as 
turmas; 
2-na vida futura dos alunos 
porque mais tarde podem 
ter de usar uma plataforma 
na escola ou na faculdade e 
já possuem o know-how. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alargar o 
contacto com a 
língua inglesa 
nos dias sem 
aulas. 
 
 
 
 
 
Para além do 
aluno beneficiar 
com os 
conteúdos da 
Plataforma, 
também aprende 
a usar uma 
plataforma como 
ferramenta, que 
mais tarde lhe 
pode ser útil. 
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5. Relação dos 
professores com a 
Plataforma 
 
 
5.1  Benefícios que 
pode trazer aos 
professores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

escola deles e vão para a 
Faculdade já com 
conhecimento ou um 
“know-how” de como lidar 
com uma plataforma, e eu 
acho que só para isso tinha 
todo o sentido.” 
 
 
32:  “Eu acho que pode 
beneficiar os professores 
na forma de fazerem uma 
análise, para ver até que 
ponto os alunos estão 
motivados ou não para 
aprenderem (…)Na 
situação de plataforma 
acho que há aquela análise 
mais individual onde 
podemos ver o que é que 
os alunos estão a fazer, se 
eles estão ao não a utilizar 
as actividades na 
plataforma e também 
podemos avaliá-los.” 
 
34:   “A longo prazo, vai 
beneficiar [a tarefa do 
professor].  Agora neste 
momento, não acho que 
nesse aspecto possa 
beneficiar muito porque 
não podemos garantir que 
todos os alunos vão à 
plataforma.   
35:    (…): Portanto, nesse 
aspecto eu acho que a 
longo prazo quando todos 
forem lá…” 
38:  (..)”E eu acho que 
estar a dizer a um 
professor, que isto vai 
beneficiá-lo daqui a dois 
anos, eles não sabem o 
que vai acontecer mesmo 
com a vida pessoal deles.  
Portanto estar a pôr essa 
meta tão longa para eles 
alcançarem, eles não vão 
atingir.  Mas se for, por 
exemplo, no próximo ano 
lectivo, são estes os 
objectivos que nós temos, 
e vamos tentar alcançar 
cinco dos dez que nós 
gostávamos de alcançar 
daqui a algum tempo, eu 
acho que já era mais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficia os professores 
pois podem analisar a 
motivação dos alunos,  
podendo fazer análises 
individuais aos alunos que 
fazem actividades e até 
avaliá-los 
 
 
 
 
 
 
Colocar aos professores 
metas mais curtas em 
termos de benefícios: para o 
próximo ano lectivo e não 
para daqui a dois anos 
 
 
 
 
 
 
Comparando com o ano 
passado a percentagem de 
professores motivados 
aumentou muito. Há mais 
aderência e estão mais à 
vontade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A planificação pedagógica 
já pressupõe o uso da 
Plataforma 
 
 
 
 
 
 
O facto dos conteúdos 
estarem adaptados ao nível 
dos alunos, e de acordo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Através da 
plataforma os 
professores 
podem analisar a 
motivação, a 
prática de 
actividades extra, 
e a avaliação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os professores 
desmotivam se 
estiverem a 
esforçar-se para 
recolher 
benefícios daqui 
a alguns anos. A 
motivação 
aumenta se as 
metas de 
benefício forem 
mais curtas. 
 
 
 
 
Nota-se aumento 
de motivação e 
de participação 
comparando com 
o ano passado. 
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5.2 Razões para uma 
menor motivação por 
parte dos professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Relação dos alunos 
com a Plataforma 
 
6.1 Benefícios que 
pode trazer aos alunos 
em relação aos 
conteúdos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
Motivação/participação  
dos alunos na 
Plataforma 
 
6.2.1 Por faixa etária 
 
 
 
 

real…” 
 

48:  “A nível de 
professores, aí já  podia 
dizer que em comparação 
com o ano passado, que a 
percentagem aumentou 
bastante.  Eu acho que há 
muito mais aderência à 
plataforma e estão mais a 
vontade.” 

 
 

 
 
 
23: (…)“a nossa 
planificação está 
estruturada de maneira que 
nós incluímos a plataforma 
dentro das aulas…de 
maneira que eles [os 
alunos] possam praticar o 
Inglês não só oral mas 
também a audição, na 
maneira de ler, por 
exemplo” 
 
30: (…)”se nós temos uma 
plataforma como temos – 
está estruturada por nível, 
em que eles sentem que 
podem ir lá e sabem que 
podem encontrar 
actividades apropriados 
para o nível deles, e que 
tenham haver com aquilo 
que eles estão a fazer 
dentro das aulas, nós 
achamos que talvez seja 
mais motivador, e assim 
eles vão lá.” 
 
54: (…)”como os alunos só 
têm contacto com inglês 
duas vezes por semana, 
essas actividades extras 
são fundamentais” 
 
44: “Hum…a nível de 
alunos…um…eu poderia 
dizer que estamos a 
cinquenta por cento”. 
46: “Pronto, dos seis aos 
treze anos, diria que 
estamos a setenta por 
cento, talvez arriscaria a 
dizer isso porque estão 

com o que estão a aprender 
nas aulas será mais 
motivador. 
 
 
 
 
 
 
Conteúdos para 
complementar as aulas, 
actividades extra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação: 
 
Global:         50% 
6-13 anos:   70% 
+13  anos:   40% 
 
 
 

 
 
Plataforma/aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivação ligada 
aos conteúdos, 
se estiverem de 
acordo com o que 
os skills que os 
alunos 
necessitam e a 
matéria que estão 
a aprender. 
 
 
 
 
 
Extra activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É mais fácil 
motivar os alunos 
mais novos do 
que os mais 
velhos. 
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6.2.2 Em função de 
exames 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
Relação/interferência 
da Plataforma com a 
vida pessoal dos 
professores 
 
 
 
7.1 Tempo 
 
      Quando, onde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conteúdos 
 
8.1 Design e 
publicação de 
conteúdos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

muito mais envolvidos e é 
muito mais fácil motiva-los. 
Mais velhos que isso, aí 
diria talvez uns quarenta 
por cento”. 
 
 
 
48: “…hum…não, eu até 
pensava que com os mais 
velhos durante o período 
de exames que eles 
fossem lá mais, e fiquei 
admirada porque eles não 
vão lá com mais frequência 
do que vão durante o ano”.   
 
 
49: “Um…mexeu” [com as 
minhas rotinas diárias] 
 
 
 
 
 
49: (…)”temos que tirar 
algum tempo” 
 
50: (…)”é sempre depois 
de chegar a casa, depois 
de jantar, e geralmente é 
depois da meia-noite que 
vou verificar as actividades 
todas.  Durante o dia acho 
um pouco difícil.” 
 
 
 
 
59: “Pois…hum… é preciso 
ter um conhecimento de 
informática, sem dúvida é 
preciso ter algum 
conhecimento para pôr na 
plataforma, e é preciso ter 
também muito tempo para 
aprender como é que se 
faz, e essas coisas 
costumam levar mais 
tempo.” 
60: (…)” claro que fica 
muito mais organizado no 
computador do que na 
forma tradicional, sem 
dúvida” 
61: (…)”[e]muito mais 
acessível”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos não vão à 
Plataforma em função de 
exames 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Plataforma interfere na 
rotina diária e necessita de 
tempo extra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E5 vai sempre à Plataforma 
em casa , à noite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O design de conteúdos e 
sua publicação na 
Plataforma pressupõe bons 
conhecimentos de 
informática e tempo para 
aprender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A motivação é 
mais do aluno do 
que por motivos 
externos, como 
exames 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer e publicar 
conteúdos não é 
fácil: requer 
competência e 
tempo. 
 
 
 
 
A Plataforma não 
antecipa as aulas, 
vai reforçando a 
matéria 
apresentada face 
to face. 
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8.1 Critérios na criação 
de conteúdos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Testagem prévia e 
melhorias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Motivação  
Como motivar os 
alunos em relação à 
Plataforma 
 
 
9.1 Na aula: 
apresentação dos 
conteúdos aos alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 Delimitação de 

64: “O papel, eu acho, é 
mais de consolidação e 
prática, nunca a 
apresentação de matéria 
nova. (…)  a consolidação, 
o reforço de algum ponto 
gramatical que aprenderam 
durante a aula (…) também 
o cuidado de ver o 
nível.(…) a parte mais 
difícil, é escolher os 
exercícios que são 
apropriados, porque o 
aluno vai estar sozinho em 
casa a fazer esse 
exercício” 
 
71: “A DP, por exemplo, 
quando põe as actividades 
na plataforma, faz os 
exercícios primeiro quando 
são disponibilizados.  Ela 
tem o cuidado de ir 
procurar os exercícios e de 
os fazer antes de os 
disponibilizar na 
plataforma, e às vezes 
encontra erros que são 
rectificados.” 
 
92: (…)”nós também temos 
feedback do tipo de 
actividades que funcionam 
ou não funcionam e aí 
eliminamos o que nós 
achamos que não funciona 
tão bem, para tentar 
melhorar” 
 
 
72: “OK.  Eu sinto-me mais 
motivada quando estou a 
apresentar uma actividade 
que eu sei depois vai ter 
algum desfecho dentro da 
aula.  (…).  Eu acho isso 
muito mais motivador, 
porque é o tal objectivo a 
curto prazo – eu vou ver os 
efeitos dessa actividade já 
para a semana e vou ver 
se os alunos conseguiram 
aderir ou não.” 
 
73: “Sim.” 
 
 
76: “Sim, um dia ou dois 

Os novos conteúdos são 
feitos em função de critérios 
de consolidação, reforço, e 
do nível 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Direcção Pedagógica 
testa os conteúdos antes da 
publicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E5 acha mais motivador 
apresentar conteúdos novos 
que sejam importantes para 
as aulas que venham a 
seguir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os conteúdos são 
testados 
previamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É melhor se os 
conteúdos 
funcionarem 
como actividades 
prévias a uma 
aula, como ler 
sobre um tema, 
por exemplo. 
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tempo para os alunos 
fazerem as actividades 
 
9.2 Online: 
acompanhamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 Feedback 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 Estímulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antes” [mando mails aos 
alunos].   
 
75:” Isso depois vou 
verificar.” 
 
76: “Vou ver mesmo na 
plataforma quando chego a 
casa depois de jantar, vou 
ver quem é que foi ver uma 
certa actividade, os 
resultados que tiveram 
numa actividade, e tento 
fazer o acompanhamento 
dessa forma.” 
 
 
77;  “dou o feedback em 
relação àquilo que eles 
produzem, dentro da aula.” 
 
80: “Envio mensagem 
mesmo através da 
plataforma.  Mas se for um 
aluno, por exemplo, que eu 
note não vai muitas vezes 
à plataforma, eu não vou 
enviar uma mensagem 
através da plataforma.” 
 
82: “Hum…como estímulo 
eu tento falar com eles…” 
“E eu tento falar com eles 
pessoalmente depois ou 
antes da aula.  À frente dos 
outros, depende do nível – 
se forem mais velhos, 
podem levar a mal, os mais 
pequenos, eu acho que 
eles sentem orgulho nisso 
e os outros sentem-se mais 
motivados, se virem que os 
outros estão a ir lá e eles 
não estão.” 
 
 
82: “A maneira de os 
estimular a irem lá[à 
Plataforma], é dar-lhes 
actividades que façam 
sentido, para eles sentirem 
que estão a fazer uma 
coisa com um contexto 
global, através de um 
fórum, por exemplo, em 
que possam comunicar uns 
com os outros, ou um chat, 
que não utilizei muito este 

 
 
E5 verifica e faz o 
acompanhamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dá mais feedback ao vivo, 
nas aulas, mas também por 
mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maior estímulo: falar com os 
alunos pessoalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deve-se marcar 
um tempo limite 
para terminar 
uma tarefa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback é 
importante, online 
ou em presença 
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9.5 Interactividade 
com ferramentas da 
Plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Obrigatoriedade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ano, mas quero ver se 
utilizo mais.  Eles têm que 
sentir que há uma coisa 
concreta que vão tirar da 
actividade.” 
 
83: “Sim, sem dúvida.” 
[quanto mais 
interactividade, melhor] 
 
85: “O Wiki também ajuda 
os alunos a criarem os 
trabalhos deles em grupo, 
mas online.  Eles podem 
pôr um texto, ou uma 
imagem…” 
86: “Há uma interferência, 
e acho importante para 
alunos que são mais 
fracos.” 
 
93: “Não, mas tentamos 
fazer perceber que esta 
ideia de eles terem só duas 
aulas por semana – o 
espaço entre as duas aulas 
tem que ser preenchido de 
alguma forma para eles 
terem algum contacto com 
inglês e uma maneira de 
eles aprenderem a língua 
com êxito, é mesmo eles 
terem contacto diário com 
ela. “ 
 
96: “Eu acho que a 
maneira que estamos a 
fazer agora, que é fazê-los 
ir à plataforma, mas não de 
uma forma obrigatória,  e 
depois se houver um ou 
dois alunos que não vão à 
plataforma e conseguimos 
que eles vão lá de uma 
maneira não obrigatória, aí 
então colocar certas 
ancoras em que talvez haja 
um certo conteúdo de uma 
aula, que eles só vão ter 
conhecimento se forem à 
plataforma. É um tipo de 
isco – quando eles lá 
estiverem, eles apercebem-
se que há mesmo 
necessidade de ir lá.” 
 
34: (…)“é claro que 
podemos dizer “Mas eles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interactividade com as 
ferramentas da Plataforma é 
muito importante e resulta 
muito bem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Plataforma não devia ser 
obrigatória, embora os 
alunos beneficiassem de 
algumas âncoras exteriores 
que podiam funcionar como 
um isco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fórum 
Chat 
Wiki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponível, mas 
não obrigatória, 
sujeita a qualquer 
tipo de 
represália… 
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11. Tutor ou 
professor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Plataforma e pais 

têm que ir à plataforma, e 
se não forem lá, não 
vêem”, mas há sempre 
aqueles que não vão e 
temos que admitir que é 
um bocadinho injusto 
esses alunos não terem 
acesso à informação por 
não irem à internet” 
 
100: “Hum…eu acho que 
com a estrutura de ensino 
que nós temos aqui no EA, 
nós acabamos por ser 
tutores e professores ao 
mesmo tempo porque não 
há essa distinção entre 
professor e aluno.  Há uma 
certa cumplicidade de certa 
forma entre os professores 
e os alunos e isso acaba 
por facilitar um pouco a 
comunicação. E como nós 
temos uma facilidade em 
comunicar com os alunos, 
eles sentem uma certa 
empatia e como 
conseguem comunicar 
também connosco, 
acabamos também por ser 
tutores.” 
 
101: (…)”eu acho que [o 
papel de tutor] poderia ser 
feito por uma terceira 
pessoa mas teria que 
haver uma coordenação 
muito cuidada entre o 
professor e essa terceira 
pessoa” 
 
102: “Se for a verificação 
de exercícios, a avaliação, 
pode ser feito por uma 
terceira pessoa, mas a 
comunicação directa com o 
aluno, aí tem que ser 
sempre feita por o 
professor”. 
 
104: “Sim, acho que onde o 
aluno não se apercebe do 
envolvimento do professor, 
não há problema.” 
 
105: “Eu acho que quanto 
mais os pais estiverem 
envolvidos na plataforma, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em actividades que não 
impliquem comunicação 
directa (neste caso, para o 
ensino de Inglês), pode 
haver um tutor.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim, abrir a Plataforma aos 
pais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
São papeis 
diferentes. O 
professor é 
imprescindível. 
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mais fácil é motivar os 
alunos porque se nós 
sentimos que os pais estão 
a dar uma certa força em 
casa para eles irem à 
plataforma, para utilizarem 
a plataforma, vai ser uma 
ajuda.” “Mas eu acho que é 
sempre de abrir a 
plataforma aos pais, pelo 
menos para eles saberem 
que existe e terem 
conhecimento do trabalho 
que estamos a fazer.”   
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III.B 

Professores normais (E4n e E6n) 

1. Professor ‘normal’ E4 

 

Categorias/Subcategorias Unidades de onteúdo Nota, resumo 

1. Identificação, habilitações, funções dos professores 

1.1  Dados pessoais 
 

E4 1:Idade? 39. Moro sozinha 
 

39 anos, solteira, mora 
sozinha 

1.2.Habilitações, experiência, 
funções 

E4 1b: [trabalho aqui há] treze, 
catorze[anos].Sou professora, ensino Inglês 
E4  2: Sim, lá [na África do Sul] fiz os 
estudos superiores e o TEFL… 
 

Professora na E.A. há 
13 anos. 
Vem de África do Sul 

2. Qual a relação dos professores com as TIC 

1.. Literacia, aptidões básicas em 

TIC                   

  (e Plataforma) 

 

E4  3: No início era complicado mas agora 
estou um bocadinho melhor 
E4  9: Enviar e-mails, (…)o Word eu consigo 
fazer 

Está a melhorar em 
TIC, mas só sabe o 
básico. 

2.. Necessidade da aquisição 
competências: 
 
 a) a nível global (TIC) 
 
 b) ao nível específico da 
Plataforma 

E4  8: Eu acho que sim, podia evoluir um   
bocadinho (TIC) 
E4  9: (…)talvez outras coisas em que 
precisava talvez um bocadinho mais de 
formação  
E4 6:Acho que ‘tou à vontade, consigo fazer 
tudo, sim [Plataforma] 
 

Está OK na Plataforma, 
mas acha que podia 
evoluir noutros 
aspectos. 

3. Relação dos professores com a Plataforma 

1..Acesso: 
Quando, Onde? 
 

E4  10: É mais da parte da tarde. 
E4  11: É mais na escola. 

Vai à Plataforma na EA, 
à tarde 

2..Interferência da Plataforma na 
vida pessoal, social e familiar 

E4 12:A mim não, mas se eu fosse casada 
talvez. 
 

A Plat. não interfere na 
vida pessoal 

3.. Mérito, fortaleza e benefício da 
Plataforma (professores e alunos): 
vale a pena a relação 
esforço/benefício? 

E4 63: Sim, sinto, bastante [resultados 
positivos nos alunos]. 
E4 33: Alguns alunos, eu acredito que seja 
bom [o benefício] 
E4 35: São tantos alunos[que beneficiam]  
 
E4 102: Porque [a Plataforma] é útil, estão a 
fazer revisão… 
 
E4 104: Não, não me sinto nada mais 
distante dos alunos [pelo facto de os 

Crê na força da Plat. em 
relação aos alunos 
 
 
 
 
Vale a pena 
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contactar também via Plataforma]… 
 

    

4. O peso dos conteúdos 

1. Importância dos conteúdos 
para os alunos, por estarem 
afectos às aulas 

E4  35: por ex. no J.1…duas alunas vinham 
uma vez por semana às aulas…e elas 
fizeram muita, muita, muita plataforma, no 
final do ano isso notou-se e eu acho que 
[uma] teve uma das melhores notas da 
turma…” 
E4 34: Sim, porque eles fazem sempre 
revisões do que nós demos [nas aulas] (…)e 
se reparámos que eles também estão a errar 
aquilo tudo, também sabemos que na aula 
temos talvez de repetir alguma… 
 

É bom os conteúdos 
relacionarem-se com as 
aulas 

2.. Os skills de que os alunos da 
EA  mais beneficiam na 
Plataforma 

E4 24: Err… listening… reading… 
grammar… speaking não tem, acho que já 
há uma turma que tem  writing, 
E4 25: [de quais beneficiam]Mais? … errr. 
Talvez grammar… e listening, alguns 
gostam de listening 
 

Beneficiam mais do 
listening, reading, 
grammar 

3.Os novos conteúdos, 
(digitalizados) podem substituir 
na totalidade os antigos 
(analógicos)? 

E4 26: Na totalidade não [substituem] 
E4 27: Para aqueles alunos que não têm 
computador, por ex. 
 

Conteúdos analógicos 
também 

5..Relação dos conteúdos com os 
professores: 
 

a) partcipação(ou não) na 

sua criação 

 
 

b) verificação e 

reconhecimento  

                prévio dos 
                conteúdos 

E4 13: Errrr… Gostei do texto, de escrever o 
texto. Inventei o próprio texto p’ra níveis 
mais 
fáceis… 
E4 15: Pois, e também sentimos parte de… 
da plataforma, digamos 
 
 
E4  54: Tento fazer… sempre. Não quero 
mentir e dizer que faço sempre, não é? 
Porque às vezes não fazemos, não é? 
E4 56: É… é mais chato [é mais difícil 
recomendar uma coisa que não se conhece] 
 

Bom fazer conteúdos, 
prof sente fazer parte 
da Plat. 
 
 
 
 
Às vezes não vê os 
conteúdos antes de os 
apresentar 

5. Como os professores motivam e acompanham os alunos na Plataforma 

1..Motivação dos alunos em 
relação à Plataforma 
 

Apelo directo aos alunos: 
E4  49: Digo para eles fazerem, para irem lá 
ver… 
E4 50 seria bom vocês irem para casa e 
fazerem consolidação, vão lá verificar, vão 
fazer 
 
Alunos que não vão: 
E4 87: Às vezes, depende. Se eu o vir na 
recepção por exemplo a passar lá digo, ou 
na aula… 
 
Motivação em grupos: 

Apela directamente aos 
alunos para irem 
 
 
 
 
 
 
Se não forem, diz-lhes 
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E4 58: Uso, na recepção, mas é… levamos 
grupinhos de 3 e eles… 
 
Definir timings e cumpri-los: 
E4  81: Sim, eles sabem isso [que marca 
tempo fixo]. E às vezes marco para uma 
certa data e eles não podem e nós entramos 
num acordo, não podemos fazer até esta 
terça-feira, mas fazemos até quinta 
E4  82:[verifica?] Não, tenho que ver… Que 
é para eles verem que é a sério. 
 
Motivar a partir dos conteúdos 
E4  48: Motivar eu tento, por ex., digo que 
está lá um jogo divertido.(…) estamos a dar 
o present simple na aula, indico que há lá 
[na Plataforma] o present simple 
 
Estímulos externos, persuasão 
(ameaça, curiosidade, publicar 
informação) : 
E4 86: Pessoalmente digo ‘parabéns, foste à 
plataforma…’ 
E4 60: Pois, às vezes… prometemos às 
vezes coisas, não é? Um prémiozinho…‘vão 
lá que vão recebem  um ‘Yes’. 
E4 61: [nomear os nomes dos que foram] 
Sim.Eu disse ‘tá aqui… quem é que vocês 
pensam que teve maior quantidade de 
exercícios na plataforma?’ Quem é que é, 
teacher? Nós queremos saber’. Não, não 
podem saber, têm que ir na recepção e 
depois vêem lá, no cartaz, porque ‘tá lá ,e 
depois já vão ver. 
E depois eles tentam descobrir quem é que 
é, estão todos curiosos… 
 

Motiva em grupos, fora 
da aula 
 
 
Marca timings e verifica 
 
 
 
 
 
 
 
Motiva em função dos 
conteúdos 
 
 
 
 
 
 
Incentivos, publicidade 
curiosidade 

2. Acompanhamento 
         Online (Plataforma) 
 
2.1 Pessoal, directo 
 
 
.2 Interactividade 
(ferramentas disponíveis na 
Plataforma) 
 
 
 
2.3 Importância do factor ‘tempo’ 
 

a) Critérios de dispêndio de 
tempo: 

 

 
 
 
E4  83: Ah, sim. Mando por e-mail, ou às 
vezes até nas aulas, também. 
 
E4 84: Escrevo frases pequenas do género: 
Well done, I’m happy you doing the platform, 
saw that you’ve got everything right 
E4 88: Aos que não fizeram mando e-mail à 
mesma. Eu mando um e-mail. Come on 
guys, you need to do the homework I set for 
you 
E4  92:[dispêndio de tempo] É difícil…Mais 
com os mais novos.. 
E4  93: E também há turmas que têm mais 
dificuldades… 
E4  94: É preciso[muito tempo], e às vezes 
nós passamos mais tempo e até não 
chegamos a perceber que estamos a passar 
tanto tempo 

Manda mails com frases 
de incentivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leva muito tempo. 
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E4  95: Exactamente.[1h com uma turma?] 
Depende… 
 

3. Feedback E4 75: Yeah… I told them you can go again, 
I’ll mark it down, but… Eu disse parabéns 
aos que fizeram bem… 
 

Faz feedback 

6. O que pensam os professores… 

1..Da reacção dos alunos +- Vão em função da professora: 
E4 76: Alguns…Alguns, não estou a dizer 
que sejam todos, não é? Mas há alguns 
 
Em função da idade: 
E6: Os mais novos … já não vêem uma 
plataforma  como brincadeira mas vêem 
como uma ferramenta mesmo. Que é como 
um livro, é, é tão importante como um livro 
da sala de aula 

Alguns alunos vão por 
causa dos professores 

2. do que pensam os alunos E4 106: Eles não vão, eles não vêem como 
positivo, mas os pais com certeza vêem 
como positivo… porque eles pensam: 
plataforma é igual a trabalho, fazer mais 
trabalhos. 
Não é positivo para eles… mas é… no fundo 
é positivo, só que eles não entendem isso… 
Eu por acaso perguntei aos alunos se eles 
mostravam… mostravam a plataforma aos 
pais, os mais velhos… se algum dia 
mostraram os exercícios… Não, não acham 
fixe mostrar aos pais, eles não têm nada que 
ver 

Alunos acham que 
Plat=trabalho 

Obrigatoriedade da Plataforma E4  108: É complicado, haver alguns 
‘musts’… 
E4 108: Podemos colocar algumas coisas lá 
[obrigatórias] mas sempre, sempre, 
sempre… 
E4 110: (…)pode haver alguns alunos que 
não têm possibilidades para ir à internet, e 
não é justo, e também não queremos alunos 
que se sentem inferiores aos outros por 
causa disso… 
 

Não deve ser 
obrigatória, mas talvez 
só alguns musts 

Como se manifestam os alunos 
em relação à plataforma 

E4 98: Para os mais pequenos acho que sim 
[que é cool]. 
E4 99: Os outros [os mais velhos] não… 
nada para eles é ‘cool’. Tentam esconder, é 
vergonha 

Os pequenso gostam 
mais da Plataforma do 
que os grandes 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

389 

 

2.  Professor ‘normal’ E6 

Categorias/Subcategorias Unidades de onteúdo Nota, resumo 

7. Identificação, habilitações, funções dos professores 

1.1 Dados pessoais 
 

E6: 1:[nome:]E. C., 35 anos. 
 
E6: 3: É…, [sou] casada e com dois filhos. 

35 anos, casada, dois 
filhos 

1.2.Habilitações, experiência, 
funções 

E6: 2: 16 ou 17…[anos de ensino] 
E6 4b:Dou aulas, aulas de Inglês, sou 
professora. 

Professora há 17 anos 

8. Qual a relação dos professores com as TIC 

1.. Literacia, aptidões básicas em 

TIC  (e plataforma) 

E6  5: A gente nunca pode dizer que domina 
100%, não é? Há sempre coisas para 
aprender[TIC] 
E6  6: Uns workshops, não é? [Plataforma] 
E6  7: Sim, consigo me desenrascar, 
consigo, mas há sempre coisas que, que… 

. 
Está OK na Plataforma, 
mas acha que podia 
evoluir noutros 
aspectos. 

2.. Necessidade da aquisição 

competências: 

 a) a nível global (TIC) 

 b) ao nível específico da 

Plataforma 

9. Relação dos professores com a Plataforma 

1..Acesso: 
 
Quando,  Onde? 
 

E6  9:   Então onde consigo mais é 
realmente à noite.[em casa] 
Por volta das 11 / 11.30.. 
E6  13: Aí faço tudo. Vou ver tudo. Então 
acabo por estar mais tempo.[1h mais ou 
menos]Sim. 
E6  12: Duas vezes.[por semana] 

Vai à Plataforma à 
noite, em casa. 
 
 Duas vezes por 
semana. 

2..Interferência da Plataforma na 
vida pessoal, social e familiar 

E6  9: Hum…mas durante o dia eu estou em 
casa  e não me consigo sentar para fazer 
plataforma(…), tenho que ir  preparar o 
jantar, tenho que fazer aquilo. Então onde 
consigo mais é realmente à noite. Porque aí 
eu sento-me… 

Interfere, por isso não 
pode durante o dia 

3.. Mérito, fortaleza e benefício da 
Plataforma (professores e alunos): 
 
 
 
vale a pena a relação 
esforço/benefício? 

E6  146: Não! Vale a pena.[o esforço em 
função do benefício] 
E6  149: Eu acho que me aproximei mais 
dos alunos[devido à plataforma]  
E6  152: Basta ver  os resultados do Juv. 1  
e aí está a resposta a essa pergunta 
[benefícios para os alunos]  
E6  42: Eu  acho…[que os alunos 
beneficiam] 
E6:: 130:É uma mais valia. 
 

Crê na força da 
plataforma em relação 
aos alunos 
 
 
 
 
Vale a pena, os alunos 
beneficiam 

    

10. O peso dos conteúdos 

1.. Importância dos conteúdos 
para os alunos, por estarem 

E6  32: Obviamente que podem rever a 
gramática e fazer revisões [da matéria das 

Podem rever e fazer 
revisões 
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afectos às aulas aulas] 

2.. Os skills de que os alunos da 
EA  mais beneficiam na 
Plataforma 

E6  31: Reading, listening. O speaking não  
tanto. 

Beneficiam mais do 
listening, reading,  

3.Os novos conteúdos, 
(digitalizados) podem substituir 
na totalidade os antigos 
(analógicos)? 

E6:34: Não todos. 
E6 39: Eu acho que iriam estudar mais 
pegando na fotocópia [do que estudando na 
plataforma] 
 

Conteúdos digitalizados 
não substituem todos os 
analógicos. 

5..Relação dos conteúdos com os 
professores: 
 

c) partcipação(ou não) na 

sua criação 

 
d) verificação e 

reconhecimento  

                prévio dos 
                conteúdos 

 
 
E6  28:  Adorei, adorei, adorei, 
E6  30: …queremos criar, ver.. 
 
 
E6 79: Não sempre porque hum..  
E6  80: Então  nem sempre o fiz , ás vezes 
talvez seja um erro , talvez devia ir  
 

Gostou de fazer 
conteúdos,  
 
 
 
 
Às vezes não vê os 
conteúdos antes de os 
apresentar 

11. Como os professores motivam e acompanham os alunos na Plataforma 

1. Motivação dos alunos em 
relação à Plataforma 
 

Apelo directo aos alunos: 
E6  71: ‘Come on guys let’s go to the 
Platform!’ 
E6  84: Ás vezes digo assim: ‘Então ó João 
tu ainda não foste à Plataforma?’ 
E6  85:  Sou capaz  de chamar a atenção 
E6  103:  (…) mas entretanto falei na aula 
porque achei que isso iria motivar os outros 
também 
E6:106: Não, nunca falei com um aluno 
especificamente. 
 
Alunos que não vão: 
E6:113: Tento insistir ‘Vá lá, come on’E 
depois falo com ele, quando eu o apanho 
mais cedo na recepção, sento-o lá. 
 
Motivação em grupos: 
E6  65: sim, e peço para trabalharem  com o 
meu computador e ponho outro grupo a 
trabalhar lá fora na recepção. 
E6  64: com grupos , com grupos 
 
Definir timings e cumpri-los: 
E6:101: Alguns trabalhos de casa sim, dou  
uma semana. 
E6:102: Sim [verifica se os alunos cumprem] 
 
Motivar a partir dos conteúdos 
E6  72:Tento sempre ,[partir dos conteúdos 
para a Plataforma] porque acho que não 
vale a pena estar ali  a dizer: olha vão à 
plataforma, têm de ir’  
 
Estímulos externos, persuasão 
(ameaça, curiosidade, publicar 

Apela directamente aos 
alunos para irem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se não forem, insiste 
 
 
Motiva em grupos, fora 
da aula e na sala 
 
 
 
Marca timings e verifica 
 
 
 
 
 
Motiva em função dos 
conteúdos 
 
 
 
 
 
Marca no file 
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informação) : 
E6:104: Hum…hum… eu vou  buscar o file e 
ponho  uma cruz para quem não fez os 
trabalhos de casa [na Plataforma] 
E6 25: Nós temos, por exemplo, o Happy 
Hour que não é um exercício 
 

publicidade 
 

2. Acompanhamento 
         Online (Plataforma) 
 
2.1 Pessoal, directo 
 
.2 Interactividade 
(ferramentas disponíveis na 
Plataforma) 
 
2.3 Importância do factor ‘tempo’ 
 

b) Critérios de dispêndio de 
tempo: 

 

 
 
 
E6  115:[dedico]Mais tempo a determinadas 
turmas. 
E6  116: Aquelas que são mais …aquelas 
que vão sempre 
E6  118: Não. É  mesmo pela motivação 
deles irem mais à plataforma 
 
E6  127: Eu às vezes, não foi uma falta, que 
não me faltou tempo, não soube foi 
organizar o meu tempo. 
 

Manda mails com frases 
de incentivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passa mais tempo com 
as que vão mais 

3. Feedback  Faz feedback 

12. O que pensam os professores… 

1..Da reacção dos alunos +- Vão em função da professora: 
 

Alguns alunos vão por 
causa dos professores 

2. do que pensam os alunos  Alunos acham que 
Plat=trabalho 

Obrigatoriedade da plataforma  
 

Não deve ser 
obrigatória, mas talvez 
só alguns musts 

Como se manifestam os alunos 
em relação à Plataforma 

 Os pequenso gostam 
mais da Plataforma do 
que os grandes 
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Anexo IV:  

Entrevistas individuais em confronto (E4n, E6n, E5e,) 

 

NB.: Seleccionámos apenas o texto relevante, tipo mapa síntese. 

E5e tem em separado a totalidade dos registos referentes à sua entrevista. Aqui foi 

apenas colocado o que se relaciona com a sua actividade de professora, a par das 

outras duas entrevistadas (E4n e E6n).  

 Para facilitar a compreensão, colocámos entre [] o texto que se subentende a partir 

do contexto da pergunta. 

Nota: as professora que faltam (E1,E2 e E3) deram a sua contribuição apenas na 

entrevista colectiva. 

 

Categorias/ 
Sub-categorias 

Professores 
normais E4 - E6 
 

Professor 
esperto E5 

Notas do 
investigador 

1. Identificação, habilitações, funções dos professores 

1.1  Dados pessoais 
 
 
 

E4 1:Idade? 39. Moro 
sozinha 
E6: 1: [nome:]E. C., 35 
anos. 
 
E6: 3: É…, [sou] casada 
e com dois filhos. 

  1: Chamo-me M., 
37 anos, solteira, 
moro num 
apartamento … 

As três estão na faixa 
etária dos 35/40 anos. 
Duas são solteiras e 
moram sozinhas (E4 e 
E5), uma é casada e 
com dois filhos (E6). 

1.2.Habilitações, 
experiência, funções 

E4 1b: [trabalho aqui há] 
treze, catorze[anos].Sou 
professora, ensino Inglês 
E4  2: Sim, lá [na África 
do Sul] fiz os estudos 
superiores e o TEFL… 
 
E6: 2: 16 ou 17…[anos 
de ensino] 
E6 4b: Dou aulas, aulas 
de Inglês, sou professora. 

  7:  “Até agora, 
treze[anos], aqui no 
English Alive” 
 
 “1:  “Tirei o curso na 
África do Sul, o curso 
de Linguística”(..) 
2:  “depois fiz uma 
pós graduação que 
lá chama-se 
Honours, em Applied 
Linguistics – 
Linguística Aplicada” 
3:  ” Em termos 
deTEFOLquando 
cheguei cá fiz o 
curso TEFOL no 
International House 
em Lisboa…” 

E4 e E5 entraram na 
mesma altura no English 
Alive, ambas têm 13 
anos de experiência. 
E6 tem anos anos de 
experiência, embora não 
todos no EA. 
 
 
E4 e E6 têm formação 
superior, com 
especialização simples 
em TEFL (ensino de 
inglês a estrangeiros). 
E5 é muito mais 
habilitada: para além do 
curso superior tem uma 
pós graduação e fez o 
mestrado. Para além do 
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4:  “…tirei o curso de 
English for Young 
Learners, (…)e 
alguns cursos na 
Inglaterra – English 
for Business e 
também Mixed 
Ability” 
4:  “ Além disso tirei 
o mestrado através 
da Universidade de 
Manchester na 
Inglaterra” 
 
5:  “Sou professora, 
em primeiro lugar” 
5: “estou encarregue 
do departamento de 
Business” 
5:   “faço parte da 
Direcção Pedagógica 
da escola.” 
 

TEFL tirou alguns cursos 
de especialização no 
ensino de Inglês. 
 
E4 e E6 têm função de 
simples professoras, E5 
acumula também as 
funções de responsável 
pelo Departamento de 
business e faz parte da 
Direcção Pedagógica da 
EA.  

2. Qual a relação dos professores com as TIC 

1.. Literacia, aptidões 

básicas em TIC    

(e  Plataforma) 

 

E4  3: No início era 
complicado mas agora 
estou um bocadinho 
melhor 
E4  9: Enviar e-mails, 
(…)o Word eu consigo 
fazer 

  

2.. Necessidade da 
aquisição competências: 
 
 a) a nível global (TIC) 
 
 b) ao nível específico da 
Plataforma 

E4  8: Eu acho que sim, 
podia evoluir um   
bocadinho (TIC) 
E4  9: (…)talvez outras 
coisas em que precisava 
talvez um bocadinho 
mais de formação  
E4 6:Acho que ‘tou à 
vontade, consigo fazer 
tudo, sim [Plataforma] 
 
E6  5: A gente nunca 
pode dizer que domina 
100%, não é? Há sempre 
coisas para 
aprender[TIC] 
E6  6: Uns workshops, 
não é? [Plataforma] 
E6  7: Sim, consigo me 
desenrascar, consigo, 
mas há sempre coisas 
que, que… 

18:   “Estou muito 
mais à vontade 
agora do que estava 
há alguns anos”[TIC] 
19: “Acho que há 
uma cumplicidade 
cada vez maior…eu 
posso dizer que hoje 
em dia não passaria 
sem computador, 
sem a internet.” 
20:  “…eu comecei a 
utilizar as novas 
tecnologias já 
quando comecei a 
estudar, na 
universidade” 
 
22: “…já estava 
habituada, e encarar 
a Plataforma foi 
como encarar um 
desafio dentro das 
novas tecnologias” 

E4 e E6 admitem terem 
competências lilitadas 
em TIC, com 
necessidade de 
formação extra. Em 
relação à plataforma, 
conseguem agora fazer o 
essencial, mas também 
admitem a necessidade 
de ter de evoluir. 
 
 
 
E5 adquiriu 
competências prévias 
(universidade) que a 
deixam agora à vontade 
em relação às TIC e à 
plataforma. Está 
completamente 
integrada. 
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3. Relação dos professores com a plataforma 

1.Acesso: 
 
Quando, Onde? 
 

E4  10: É mais da parte 
da tarde. 
E4  11: É mais na escola. 
 
E6  9:   Então onde 
consigo mais é realmente 
à noite.[em casa] 
Por volta das 11 / 11.30.. 
E6  13: Aí faço tudo. Vou 
ver tudo. Então acabo por 
estar mais tempo.[1h 
mais ou menos]Sim. 
E6  12: Duas vezes.[por 
semana] 

50: “(…)durante o 
dia, acho quase 
impossível ir à 
plataforma (…)(…) ”é 
sempre depois de 
chegar a casa, 
depois de jantar, e 
geralmente é depois 
da meia-noite” 

E4 acede à plataforma 
durante a tarde e na 
escola,  
E4 e E6 fazem-no à noite 
e em casa. 

2..Interferência da 
Plataforma na vida pessoal, 
social e familiar 

E4 12:A mim não, mas se 
eu fosse casada talvez, 
 
E6  9: Hum…mas 
durante o dia eu estou 
em casa  e não me 
consigo sentar para fazer 
Plataforma(…), tenho que 
ir  preparar o jantar, 
tenho que fazer aquilo. 
Então onde consigo mais 
é realmente à noite. 
Porque aí eu sento-me… 

49: “Hum…mexeu” 
[com as minhas 
rotinas diárias] 
 
51:” Eu acho que 
tendo 
família…hum…eu 
faço em casa porque 
não tenho família…” 
 

E4 diz que não interfere, 
até porque vive só e faz 
tudo na escola.  
E5 e E6, uma por 
ocupações profissionais, 
outra por ocupação 
familiar, só podem ir 
muito tarde, acabando 
por prolongar o dia. 
 

3.. Mérito, fortaleza e 
benefício da Plataforma 
(professores e alunos): 
 
vale a pena a relação 
esforço/benefício? 

E4 63: Sim, sinto, 
bastante [resultados 
positivos nos alunos]. 
E4 33: Alguns alunos, eu 
acredito que seja bom [o 
benefício] 
E4 35: São tantos 
alunos[que beneficiam]  
E4 102: Porque [a 
Plataforma] é útil, estão a 
fazer revisão… 
E4 104: Não, não me 
sinto nada mais distante 
dos alunos [pelo facto de 
os contactar também via 
Plataforma]… 
 
 
 
E6  146: Não! Vale a 
pena.[o esforço em 
função do benefício] 
E6  149: Eu acho que me 
aproximei mais dos 
alunos[devido à 
Plataforma]  
E6  152: Basta ver  os 

32:  “Eu acho que 
pode beneficiar os 
professores na forma 
de fazerem uma 
análise[da motivação 
e evolução dos 
alunos] 
34:   “A longo prazo, 
vai beneficiar” [a 
tarefa do professor].   
35:    (…): Portanto, 
nesse aspecto eu 
acho que a longo 
prazo quando 
todos[os alunos] 
forem lá…” 
32: Na Plataforma 
acho que há aquela 
análise mais 
individual onde 
podemos ver o que é 
que os alunos estão 
a fazer, e também 
podemos avaliá-los.” 
 
23: [os alunos]“…vão 
sair aqui do EA, vão 

Os três professores 
acreditam no benefício 
da plataforma. 
E4 acredita que muitos 
alunos são beneficiados 
pela Plataforma. E6 
aponta resultados 
positivos, diz que a 
plataforma a aproximou 
mais dos alunos e que 
vale mesmo a pena o 
esforço. 
 
E5 refere o benefício da 
plataforma para os 
professores na sua 
relação com os alunos, 
sobretudo quando mais 
tarde a maioria dos 
alunos a usar. Os 
professores podem fazer 
uma análise individual 
dos alunos e até avaliá-
los. 
 
E5 Refere ainda que 
alunos adquirem prática 
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resultados do Juv. 1  e aí 
está a resposta a essa 
pergunta [benefícios para 
os alunos]  
E6  42: Eu  acho…[que 
os alunos beneficiam] 
E6:: 130:É uma mais 
valia. 
 
 

para a escola deles e 
vão para a 
Faculdade já com 
conhecimento ou um 
“know-how” de como 
lidar com uma 
plataforma, e eu 
acho que só para 
isso tinha todo o 
sentido.” 

de uma ferramenta 
(plataforma) que um dia 
lhes será útil. 

4. O peso dos conteúdos 

1.. Importância dos 
conteúdos para os alunos, 
por estarem afectos às aulas 

E4  35: por ex. no 
J.1…duas alunas vinham 
uma vez por semana às 
aulas…e elas fizeram 
muita, muita, muita 
plataforma, no final do 
ano isso notou-se e eu 
acho que [uma] teve uma 
das melhores notas da 
turma…” 
E4 34: Sim, porque eles 
fazem sempre revisões 
do que nós demos [nas 
aulas] (…)e se 
reparámos que eles 
também estão a errar 
aquilo tudo, também 
sabemos que na aula 
temos talvez de repetir 
alguma… 
 
E6  32: Obviamente que 
podem rever a gramática 
e fazer revisões [da 
matéria das aulas] 

23: “a nossa 
planificação está 
estruturada de 
maneira que nós 
incluímos a 
plataforma dentro 
das aulas…” 
  por nível [os alunos] 
podem encontrar 
actividades 
apropriados para o 
nível deles, e que 
tenham haver com 
aquilo que eles estão 
a fazer dentro das 
aulas, nós achamos 
que talvez seja mais 
motivador, e assim 
eles vão lá.” 
30: “Temos que 
tentar preencher os 
espaços entre as 
aulas aqui no EA 
com contacto com o 
inglês autêntico e 
isto [Plataforma] é 
uma excelente 
maneira” 
54: “essas 
actividades extras 
são fundamentais” 
[para complementar 
as aulas] 
 

E4 diz que os 
professores podem fazer 
ao contrário: se 
verificarem resultados 
negativos na plataforma, 
podem reformular a 
apresentação da matéria 
na aula. 
E4 dá um exemplo de 
duas alunas que 
substituíram uma aula 
semanal por prática de 
conteúdos na plataforma 
e tiveram evolução 
positiva. 
 
 E4 e E6 afirmam que os 
alunos beneficiam pois 
podem fazer revisões da 
matéria das aula na 
plataforma. 
 E5 refere que os 
conteúdos estão de 
acordo com os níveis dos 
alunos e isso é 
motivador.  
E5 diz que no fundo se 
tenta incluir a plataforma 
nas aulas. 
E5 fala também das 
actividades extra aulas, 
para preencher os 
espaços sem prática de 
Inglês. 

2.. Os skills de que os 
alunos da EA  mais 
beneficiam na Plataforma 

E4 24: Err… listening… 
reading… grammar… 
speaking não tem, acho 
que já há uma turma que 
tem  writing, 
E4 25: [de quais 
beneficiam]Mais? … errr. 
Talvez grammar… e 
listening, alguns gostam 
de listening 
 
E6  31: Reading, 

23: (…)”de maneira 
que eles [os alunos] 
possam praticar o 
Inglês não só oral 
mas também a 
audição, na maneira 
de ler, por exemplo” 

A plataforma permite a 
prática de todos os skills, 
mas ainda não tem 
conteúdos para a prática 
oral. 
A audição (listening) é o 
mais referido. 
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listening. O speaking não  
tanto. 

3.Os novos conteúdos, 
(digitalizados) podem 
substituir na totalidade os 
antigos (analógicos)?  

E4 26: Na totalidade não 
[substituem] 
E4 27: Para aqueles 
alunos que não têm 
computador, por ex. 
. 
E6:34: Não todos. 
E6 39: Eu acho que iriam 
estudar mais pegando na 
fotocópia [do que 
estudando na Plataforma] 
 

 E4 e E6 acham que os 
conteúdos digitalizados 
podem substituir apenas 
alguns analógicos, que 
continuam a ter muita 
força e sobretudo 
praticabilidade. 

5..Relação dos conteúdos 
com os professores: 
 

e) partcipação(ou 

não) na sua criação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

f)  verificação e 

reconhecimento  

                prévio dos 
                conteúdos 

E4 13: Errrr… Gostei do 
texto, de escrever o texto. 
Inventei o próprio texto 
p’ra níveis mais 
fáceis… 
E4 15: Pois, e também 
sentimos parte de… da 
plataforma, digamos. 
 
E6  28:  Adorei, adorei, 
adorei, 
E6  30: …queremos criar, 
ver.. 
 
 
 
E4  54: Tento fazer… 
sempre. Não quero 
mentir e dizer que faço 
sempre, não é? 
Porque às vezes não 
fazemos, não é? 
E4 56: É… é mais chato 
[é mais difícil recomendar 
uma coisa que não se 
conhece] 
 
E6 79: Não sempre 
porque hum..  
E6  80: Então  nem 
sempre o fiz , ás vezes 
talvez seja um erro , 
talvez devia ir  
 

64:[critério na 
criação de novos 
conteúdos] “O papel 
é mais de 
consolidação e 
prática, nunca a 
apresentação de 
matéria nova. (…) 
também o cuidado 
de ver o nível.(…) 
porque o aluno vai 
estar sozinho em 
casa a fazer esse 
exercício” 
 
 
69; “Hum…isto está 
numa fase 
praticamente 
experimental, não é? 
Se nós vimos um 
projecto como a 
plataforma demora 
anos a estar no nível 
perfeito, mas agora 
com dos anos, eu 
acho que está ainda 
numa fase 
experimental. Nós 
nas reuniões falamos 
sempre sobre a 
Plataforma e que tipo 
de actividades vão 
aparecer lá, e 
também sobre os 
alunos – quais são 
as turmas que vão lá 
mais, ou que não 
vão, mas tentamos 
falar o mais possível 
sobre a plataforma. 
Este ano, a palavra 
“plataforma” é 
incluída nas 

E5[Que cria conteúdos]: 
Os novos conteúdos são 
feitos em função de 
critérios de consolidação, 
reforço, e do nível 
A plataforma não 
antecipa as aulas, vai 
reforçando a matéria 
apresentada face to face. 
E4 e E6 [que ajudaram 
durante algum tempo, no 
início] sentiram-se 
motivadas na criação de 
conteúdos e isso 
motivava-as, pois 
sentiam-se incluídas na 
plataforma. 
 
 
E4 e E6 reconhecem que 
não verificam os 
conteúdos tanto como 
deviam, antes de os 
apresentarem aos 
alunos. 
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conversações muito 
mais do que no ano 
passado. 
Devagarinho eu acho 
que vamos lá. 
 

5. Como os professores motivam e acompanham os alunos na plataforma 

1..Motivação dos alunos em 
relação à Plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apelo directo aos 
alunos: 
E4  49: Digo para eles 
fazerem, para irem lá 
ver… 
E4 50 seria bom vocês 
irem para casa e fazerem 
consolidação, vão lá 
verificar, vão fazer 
 
E6  71: ‘Come on guys 
let’s go to the Platform!’ 
E6  84: Ás vezes digo 
assim: ‘Então ó João tu 
ainda não foste à 
Plataforma?’ 
E6  85:  Sou capaz  de 
chamar a atenção 
E6  103:  (…) mas 
entretanto falei na aula 
porque achei que isso iria 
motivar os outros 
também 
E6:106: Não, nunca falei 
com um aluno 
especificamente. 
 
Alunos que não vão: 
E4 87: Às vezes, 
depende. Se eu o vir na 
recepção por exemplo a 
passar lá digo, ou na 
aula… 
E6:113: Tento insistir ‘Vá 
lá, come on’ E depois falo 
com ele, quando eu o 
apanho mais cedo na 
recepção, sento-o lá  
 
Motivação em grupos: 
E4 58: Uso, na recepção, 
mas é… levamos 
grupinhos de 3 e eles… 
 
E6  65: sim , e peço para 
trabalharem  com o meu 
computador e ponho 
outro grupo a trabalhar lá 
fora na recepção. 
E6  64: com grupos , com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73: [delimitação de 
tempo] “Sim.” 
75:” Isso depois vou 
verificar.” 
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grupos 
 
Definir timings e 
cumpri-los: 
E4  81: Sim, eles sabem 
isso [que marca tempo 
fixo]. E às vezes marco 
para uma certa data e 
eles não podem e nós 
entramos num acordo, 
não podemos fazer até 
esta terça-feira, mas 
fazemos até quinta 
E4  82:[verifica?] Não, 
tenho que ver… Que é 
para eles verem que é a 
sério. 
 
E6:101: Alguns trabalhos 
de casa sim, dou  uma 
semana. 
E6:102: Sim [verifica se 
os alunos cumprem] 
 
 
Motivar a partir 

dosconteúdos 
 
E4  48: Motivar eu tento, 
por ex., digo que está lá 
um jogo divertido.(…) 
estamos a dar o present 
simple na aula, indico 
que há lá [na Plataforma] 
o present simple 
 
E6  72:Tento sempre 
,[partir dos conteúdos 
para a Plataforma] 
porque acho que não 
vale a pena estar ali  a 
dizer: olha vão à 
plataforma, têm de ir’  
 
Estímulos externos, 
persuasão 
 (ameaça, curiosidade, 
publicar informação) : 
E4 86: Pessoalmente 
digo ‘parabéns, foste à 
plataforma…’ 
E4 60: Pois, às vezes… 
prometemos às vezes 
coisas, não é? Um 
prémiozinho…‘vão lá que 
vão recebem  um ‘Yes’. 
E4 61: [nomear os nomes 
dos que foram] Sim.Eu 

 
 
 
 
 
 
 
72: “OK.  Eu sinto-
me mais motivada 
quando estou a 
apresentar uma 
actividade que eu sei 
depois vai ter algum 
desfecho dentro da 
aula.  (…).   
82: “A maneira de os 
estimular a irem lá[à 
Plataforma], é dar-
lhes actividades que 
façam sentido, para 
eles sentirem que 
estão a fazer uma 
coisa com um 
contexto global 
 
 
 
 
 
: “Hum…como 
estímulo eu tento 
falar com eles…” “E 
eu tento falar com 
eles pessoalmente 
depois ou antes da 
aula”.   

 
 
 
 
 
 
 
E5 acha mais motivador 
apresentar conteúdos 
novos que sejam 
importantes para as 
aulas que venham a 
seguir. E para que os 
alunos se sintam 
motivados, têm de ter 
conteúdos que para eles 
façam sentido 
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disse ‘tá aqui… quem é 
que vocês pensam que 
teve maior quantidade de 
exercícios na 
plataforma?’ Quem é que 
é, teacher? Nós 
queremos saber’. Não, 
não podem saber, têm 
que ir na recepção e 
depois vêem lá, no 
cartaz, porque ‘tá lá ,e 
depois já vão ver. 
E depois eles tentam 
descobrir quem é que é, 
estão todos curiosos… 
 
E6:104: Hum…hum… eu 
vou  buscar o file e ponho  
uma cruz para quem não 
fez os trabalhos de casa 
[na Plataforma] 
E6 25: Nós temos, por 
exemplo, o Happy Hour 
que não é um exercício 
 

2. Acompanhamento 
         Online (Plataforma) 
 
2.1 Pessoal, directo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Interactividade 
(ferramentas disponíveis na 
Plataforma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E4  83: Ah, sim. Mando 
por e-mail, ou às vezes 
até nas aulas, também. 
E4 84: Escrevo frases 
pequenas do género: 
Well done, I’m happy you 
doing the platform, saw 
that you’ve got everything 
right 
E4 88: Aos que não 
fizeram mando e-mail à 
mesma. Eu mando um e-
mail. Come on guys, you 
need to do the homework 
I set for you! 
 
E6:103: Houve uma 
altura em que eu mandei 
[mails]… 
E6:107: Verifico o que é 
que eles fazem  
E6:109: …muitas vezes 
vou só ver quem é que 
tem ido à plataforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76: “Sim, um dia ou 
dois antes” [mando 
mails aos alunos].   
75:” Isso depois vou 
verificar.” 
76: “Vou ver mesmo 
na plataforma 
quando chego a 
casa depois de 
jantar, vou ver quem 
é que foi ver uma 
certa actividade, os 
resultados que 
tiveram numa 
actividade, e tento 
fazer o 
acompanhamento 
dessa forma.” 
 
 
 
 
 
 
82: (…) através de 
um fórum, por 
exemplo, em que 
possam comunicar 
uns com os outros, 
ou um chat. Eles têm 
que sentir que há 
uma coisa concreta 
que vão tirar da 

E5 verifica e faz o 
acompanhamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forum 
Wiki 
Chat 
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2.2 Importância do factor 
‘tempo’ 
 

c) Critérios de 
dispêndio de 
tempo: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
E4  92:[dispêndio de 
tempo] É difícil…Mais 
com os mais novos.. 
E4  93: E também há 
turmas que têm mais 
dificuldades… 
E4  94: É preciso[muito 
tempo], e às vezes nós 
passamos mais tempo e 
até não chegamos a 
perceber que estamos a 
passar tanto tempo 
E4  95: Exactamente.[1h 
com uma turma?] 
Depende… 
 
 
E6  115:[dedico]Mais 
tempo a determinadas 
turmas. 
E6  116: Aquelas que são 
mais …aquelas que vão 
sempre 
E6  118: Não. É  mesmo 
pela motivação deles 
irem mais à plataforma 
 
E6  127: Eu às vezes, 
não foi uma falta, que 
não me faltou tempo, não 
soube foi organizar o 
meu tempo. 

actividade.” 
 
83: “Sim, sem 
dúvida.” [quanto 
mais interactividade, 
melhor] 
 
85: “O Wiki também 
ajuda os alunos a 
criarem os trabalhos 
deles em grupo, mas 
online.  Eles podem 
pôr um texto, ou uma 
imagem 
86: “Há uma 
interferência, e acho 
importante para 
alunos que são mais 
fracos.” 
 
 
 
49: (…)”temos que 
tirar algum tempo” 
 

    

3. Feedback E4 75: Yeah… I told them 
you can go again, I’ll 
mark it down, but… Eu 
disse parabéns aos que 
fizeram bem… 
 

  

    

6. O que pensam os professores… 

1..Da reacção dos alunos +- Vão em função da 
professora: 
E4 76: Alguns…Alguns, 
não estou a dizer que 
sejam todos, não é? Mas 
há alguns… 

  

    

2. do que pensam os alunos E4 106: Eles não vão, 
eles não vêem como 
positivo, mas os pais com 
certeza vêem como 
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positivo… porque eles 
pensam: plataforma é 
igual a trabalho, fazer 
mais trabalhos. 
Não é positivo para 
eles… mas é… no fundo 
é positivo, só que eles 
não entendem isso… 
Eu por acaso perguntei 
aos alunos se eles 
mostravam… mostravam 
a plataforma aos pais, os 
mais velhos… se algum 
dia mostraram os 
exercícios… Não, não 
acham fixe mostrar aos 
pais, eles não têm nada 
que ver 

Obrigatoriedade da 
plataforma 

E4  108: É complicado, 
haver alguns ‘musts’… 
E4 108: Podemos colocar 
algumas coisas lá 
[obrigatórias] mas 
sempre, sempre, 
sempre… 
E4 110: (…)pode haver 
alguns alunos que não 
têm possibilidades para ir 
à internet, e não é justo, 
e também não queremos 
alunos que se sentem 
inferiores aos outros por 
causa disso… 
 

  

Como se manifestam os 
alunos em relação à 
plataforma 

E4 98: Para os mais 
pequenos acho que sim 
[que é cool]. 
E4 99: Os outros [os mais 
velhos] não… nada para 
eles é ‘cool’. Tentam 
esconder, é vergonha 
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Anexo V: 

Categorias das entrevistas colectiva e individuais em confronto 

Notas: 

Esta é uma grelha comparativa das categorias e subcategorias: entrevistas individuais (E4n,E6n,E5e) e colectiva. 

A entrada das categorias foi sendo feito da esquerda para a direita.  

‘X’ significa existência da categoria/subcategoria.  

O número entre a frequência está referida entre (). 

 

E5e E6n E4n  Entrevista colectiva 

Categorias Sub-categorias Categorias Sub-categorias Categorias S. cat Categorias  Sub-categorias 

1. Identificação: 
 

1.1   Experiência, 
anos de ensino 
1.2  Formação 
académica 
1. 3  Cargos actuais 
no “EA” 
1.4   Tarefas como 
professora 

X (2) 
 
 
 
 
1.5dados 
pessoais 
(casada, 
filhos)(:1.3.4) 

 X (1) 
 
 
 
 
 
 

    

2. Relação com 
as TIC 
 

2.1 A nível pessoal e 
profissional 
2.2  Formação 
técnica   

 
 
X   (Plataforma), 
Competências (:6) 

 X (3) 
 
X (6) 

 1.Professores/
TIC 
 
5. TIC/ensino 
 

 1.1iliteracia em 
TIC 
 
4.Professores/com
petências TIC 
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4.1Professores/No
vas Tecnologias, 
aprendizagem 
prévia 
 
4.2Professores/co
mpetências 
básicas TIC 
 
4.3 Razões para 
não aprenderem 
mais 
 
5.1Papel dos 
professores  
(do ponto de vista 
dos professores) 
5.2 As TIC podem 
substituir os 
professores na 
aquisição/ 
transmissão de 
conhecimentos? 

3. b-learning 
 

3.1 Noção pessoal  
 
3.2  Relação ensino 
presencial e 
aprendizagem 
online (b-learning) 

 
 
X  (:19) 
 
3.2    Papel do 
professor em  
b-learning (:18) 

  
 
 
X (51) 

    

4.    A 
Plataforma                   
online  
 
(no EA, para 
ensino e 
aprendizagem 

4.1 Força, peso  da 
Plataforma 
(dentro da escola e 
para o presente e 
futuro dos alunos) 
 

X (:49)       
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de Inglês) 

5. Relação dos 
professores 
com a 
Plataforma 
 

5.1  Benefícios que 
pode trazer aos 
professores  
5.2 Razões para uma 
menor motivação 
por parte dos 
professores 

 
 
 
 
 
Relação Prof-
alunos 
 
 

 
 
 
 
 
5.3 
Expectativas/r
eacção ao 
resultado 
(:91,93) 
5.4 critério de 
dispêndio de 
tempo com 
turma/alunos 
(116) 
6. Relação 
prof/alunos 
devido à 
Plat.(149) 
 
7. Vale a pena? 
(146) (152) 
 
8. Reacção em 
relação aos 
que não vão 
(150) 
9. Relação 
prof-aluno +/- 
se mediada 
pela Plat. (154) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X (70,71,79) 
 
 
 
X(92,93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
X (63) 
 
 
 
 
X (75) 
 
 
 
X (103) 

 2. Relação 
professores/ 
Plataforma 
 
6.Professor / 
Plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Relação 
professor-
alunos  
(e vice-versa) 
TIC/Plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.O esforço 
dispendido 
com a 

 6.6  
Conceito de 
Plataforma, do 
ponto de vista dos 
professores 
 
 
6.1 Que papel, em 
relação ao papel 
tradicional 
 
6.2 Qual a 
motivação dos 
professores? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 A força 
(favorecimento) da 
Plataforma junto 
dos alunos (vista 
pelo professor) 
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plataforma 
compensa, não 
é em vão? 
 

6. Relação dos 
alunos com a 
Plataforma 
 

6.1 Benefícios que 
pode trazer aos 
alunos em relação 
aos conteúdos 
6.2 
Motivação/participaç
ão  dos alunos na 
Plataforma 
6.2.1 Por faixa etária 
6.2.2 Em função de 
exames/testes 

X (:43) 
 
 
 
X (:78) 
 
 
X (:50) 
 
X (120) 
6.3 em função de 
condições 
económicas (:58) 
6.4 
Atenção/desatenç
ão dos alunos 
qdo se motiva à 
Plat.(:86,89) 
6. Tenta àforça 
manter a atenção  
6.5 Tempo como 
justificação 
negativa (104,128) 
7. Orgulho (ou 
não) em rel. À 
Plat. (129) 
8. Plat. como 
ajuda na escola 
oficial (131) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            X  

X (33) (35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X (36-40) 
 
 
 
 
X (41) 
 
 
 
X (64) 
 
 
 
X (68) 
 
(tempo e 
escola): 
(96) 
 
X (98,99) 

 9.Alunos/plataf
orma (ponto de 
vista dos 
professores) 
 

  
 
 
 
 
 
 
9.1 Motivação dos 
alunos em relação 
à plataforma 
/resultados 
 
9.2 O que pensam 
os professores do 
que os alunos 
pensam sobre a 
plataforma? 
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X (102) 
 
Plat=TDC 
(105) 
 
Acessibilid
ade (110) 

7. 
Plataforma/cont
exto pessoal e 
familiar 

7.1 Tempo 
    Quando, onde 
 
 
 
 
 
7.2 
Relação/interferênci
a da Plataforma com 
a vida pessoal dos 
professores 

X (:8) 
*tempo como 
justificação 
negativa (126) 
 
 
 
7.1.1Quanto 
tempo, quantas 
vezes (:6,12) 
7.2Influência 
positiva da famíla 
(marido, 
filhos)(:15) 
 
 

 X (10,11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X (12) 

   2.1 Tempo, 
disponibilidade 
 
6.3 Qual a 
interferência na 
rotina pessoal e 
social, quais os 
reflexos no 
ambiente familiar 
? 
 
 
 
 
2.1.1 Frequência 
 
2.1.2 Onde acede 
(casa, escola) 
 
2.1.3 Quando 
acede (dia, noite) 

8. Conteúdos 
 

8.1 Design e 
publicação de 
conteúdos 
8.2 Testagem prévia 
e melhorias 

 
 
 
/verificação 
prévia (:79,80) 
 
8.3 Maior 
entusiasmo do 

  
 
 
 
 
 
X (54) 
 

 10.Conteúdos 
 

  
 
 
 
 
 
10.1 Qual o 
conhecimento 
prévio que os 
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professor se 
estiver envolvido 
da sua criação 
(:30) 
8.4 Que skills 
benefiam os 
alunos (:31) 
8.5 Analógicos vs 
digitalizados (:35) 
8.6 Mais ou 
menos 
motivadores (:52) 

 
 
X (13,15) 
 
X (24) 
 
X (26) 
 
Conteúdos 
na P. 
relacionad
os com 
aulas (34) 

professores fazem 
dos conteúdos, 
antes de os 
apresentarem aos 
alunos? 

9. Motivação  
Como motivar 
os alunos em 
relação à 
Plataforma 
 

9.1 Na aula: 
apresentação dos 
conteúdos aos 
alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 Delimitação de 
tempo para os 
alunos fazerem as 
actividades 
9.2 Online: 

X (:60) 
 
*grupos, comput. 
 
próprio(:64)  
 
*expressão(:70) 
 
*partir dos 
conteúdos (:72) 
 
*preparar 
apresent. (:81,82) 
 
*não motiva p 
exerc. (:84) 
 
*clarificação na 
apresentação 
(100) 
 
 

 X (43) (48-
50) 
 
X (58) 
 
 
X 
(44)(45,46) 
 
 
X (jogos) 
(29) 
(47,48) 
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acompanhamento 
9.3 Feedback 
 
9.4 Estímulos 
9.5 Interactividade 
com ferramentas da 
Plataforma (82) 
 

(101) 
 
 
X (103) 
 
X(108)) 
 
 
X(138)  
 
/possiblidades 
(Happy Hour) 
(:25) 
 
9.6 Frases feitas, 
verdades aceites, 
sentido obliterado 
(:72) 
 
9.7 Na Plat. 
conteúdos relac. 
com a aula (:76) 
 
9.8 Verificação se 
fez (111) 
 
9.9 Ameaça, 
medo (104 
 
9.10 Quando 
aluno não vai 
(113) 
 

 
 
Plataforma 
deve ser 
séria? (32) 
 
 
X (81) 
 
 
X (83) 
 
X (84)(86) 
 
 
 
 
X (60) 
 
 
 
 
 
X (44,45,46) 
 
 
 
 
X (49) 
 
 
X (82) 
 
 
X (75,88) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 
Interactividade
/ 
acompanhame
nto dos alunos 
pelos 
professores 
online, 
 via plataforma 
(quando, 
como…) 
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Curiosidad
e, 
publicação 
(61) 
 
Alunos vão 
em função 
da 
professora 
(76) 

10. 
Obrigatoriedade
? 

 
 

X (134)  X (108)  11.O uso da 
plataforma 
(pelos alunos) 
devia ser 
obrigatório? 

  

11. Tutor ou 
professor? 

     7.Tutor 
 

 

12. Plataforma e 
pais 

 X (139)  X (111)    
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Anexo V-1: 

Grelha de perguntas para as entrevistas 

Notas prévias: O corpo principal das duas grelhas é comum. Apresentamos aqui 

duas grelhas diferentes porque não quisemos rigidez formal na recolha de material, 

adaptando a entrevista ao entrevistado. Também houve necessidade de alguns 

ajustes, devido a algum desfasamento temporal entre as duas entrevistas. Esses 

aspectos diferenciadores fizeram com que acrescentámos ou retirássemos 

questões (como o facto de viver sozinha ou ter filhos, por exemplo).  

 

Perguntas possíveis para entrevista, professor ‘normal’: E4 

 

1. Tens computador pessoal? E internet? 

2. Sentes-te à vontade no uso da plataforma como uma ferramenta de apoio ou 

precisas ainda de algum tipo de formação para te sentires mais à vontade? 

3. Há algo específico em que precises de evoluir nas TIC para poderes melhorar no 

teu papel de professora que apoia e acompanha o uso da plataforma? 

4. A que altura do dia acedes à plataforma? 

5. O ambiente familiar impede um melhor desempenho do teu papel? Até que 

ponto? 

6. (Se tiver filhos ) O facto dos teus filhos estarem envolvidos com as novas 

tecnologias na escola influencia-te na motivação pessoal em relação à plataforma? 

 

Conteúdos 

7. Já alguma vez criaste conteúdos, exercícios ou material diverso para ser 

colocado na plataforma? 

8. Se te pedissem para fazer um determinado conteúdo, que género escolherias 

para: 

a) rever as cores  (Ifinho) 

b) revisão do present simple (elementary e intermediate) 

c)vocabulário da família (elementary) 

d) reading, compr. de um texto  (advanced) 
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9. Nos conteúdos que neste momento estão disponíveis na plataforma para os 

níveis elementary e intermediate alguma vez verificaste um erro, uma palavra 

menos correcta, uma questão mal formulada num qualquer exercício? Participaste 

essa ocorrência? 

10. Que skills os alunos podem praticar com os conteúdos disponíveis? 

11. Os conteúdos à disposição dos alunos podem substituir na totalidade outros 

conteúdos usados no passado em outros formatos não digitalizados: papel 

(fotocópias), cassetes ou CD’s, vídeos, livros, etc? 

 

Benefícios para os alunos 

12. Qual a tua convicção como professora em relação ao benefício para os alunos 

em termos de aprendizagem, neste caso da língua inglesa, se utilizarem 

regularmente a plataforma? 

13. Conheces algum caso específico onde tenhas notado alguma progressão na 

aprendizagem devido ao uso regular da platforma? Se sim descreve-o(s) 

14. Quem achas que beneficia mais: os alunos dos níveis mais baixos, alunos mais 

novos ou os níveis mais altos, alunos mais velhos? Se existirem diferenças, qual 

será na tua opinião o motivo e porquê? 

15. Achas que os alunos com mais possibilidades económicas ou que vivem em 

regiões socialmente mais abastadas beneficiam mais da plataforma? Se sim, 

porquê? 

 

Motivação à plataforma 

16. Quando decides dispender algum tempo da aula para falar da plataforma aos 

alunos? Que factores te levam a essa decisão? 

17. Nessas alturas falas da plataforma em geral ou de alguns conteúdos em 

especial?P Ou ambos? 

18. Relacionas alguns conteúdos disponíveis com a matéria que estás a leccionar 

na sala? Podes dar um exemplo? 

19. Antes de indicares, aconselhares, sugerires um conteúdo, um exercício, vais à 

plataforma ver esse conteúdo, tentas fazer os exercícios, verificas se tem áudio ou 

video, etc? 

20. Quando vais fazer a apresentação de novos conteúdos disponíveis preparas 

essa apresentação de acordo com os objectivos que se pretendem, as 

especificidades dos exercícios, ou apresentas em geral? 
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21. Já alguma vez apresentaste conteúdos novos usando o computador? Se sim, 

na aula ou na recepção? 

22. Quando apresentas os conteúdos ou falas da plataforma fazes em Português 

ou Inglês? 

23. Achas que alguns alunos não entendem se for em Inglês e por não se motivam? 

24. Quando falas da plataforma na sala de aula, qual o grau de atenção, interesse, 

que sentes da parte dos alunos?  

25. Normalmente os resultados, ou seja, o uso da plataforma, estão de acordo com 

as tuas expectativas? Ou alguma vez uma turma te surpreendeu pela positiva (ou 

pela negativa)? 

 

Directrizes 

26. Tentas sempre dizer aos alunos o que se pretende, o que esperas que eles 

façam, quais os objectivos a atingir, com os novos conteúdos? 

27. E determinas um tempo fixo para terminarem as tarefas propostas? 

28. Verificas sempre se os alunos fizeram, dentro dos prazos acordados? 

29. Contactas os alunos que fizeram? Como é feito esse contacto? Que tipo de 

feedback dás? 

30. E o que fazes em relação aos alunos que não fizeram? Ignoras, dás uma 

segunda oportunidade, insistes, contactas? 

 

Tempo 

31. Quantas turmas leccionas este ano? 

32. Tentas dispender o mesmo empo com cada turma ou dedicas mais empo a 

determinadas turmas? 

33. Qual é o critério que segues? (idade, empatia, exames, resposta dos alunos…) 

34. Para acompanhares convenientemente uma turma, quanto tempo precisas ou 

precisarias por mês (aproximadamente)? (para motivar, verificar quem fez, 

acompanhar, dar feedback, etc) 

35. Os alunos queixam-se que não têm tempo para ir à plataforma? Que esse 

tempo seria um desperdício, uma vez que têm coisas mais importantes a fazer? 

36. Pessoalmente acreditas que isso é mesmo verdade ou será uma desculpa? 
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Livre ou obrigatória ? 

37. Concordas com o acesso livre, facultativo dos alunos à plataforma? Ou achas 

que seria benéfico haver alguma obrigatoriedade? 

 

Pais: dentro ou fora? 

38. Achas benéfico que os alunos partilhem a plataforma com os pais, que lhes 

mostrem o que estão a fazer? Porquê? 

39. Os pais deviam ser regularmente informados pela escola da participação dos 

filhos na plataforma ou isso deve ser da exclusividade da relação professor/aluno? 

 

Convicções pessoais… 

40. Tens plena convicção de que vale a pena todo este esforço com a 

implementação da plataforma? Ou tens sérias dúvidas quanto ao benefício futuro 

para os alunos? 

41. Achas mesmo que os alunos, ou alguns alunos, vão tirar benefícios em termos 

de aprendizagem, a médio prazo? 

42. Achas que a comunicação alunos/professores pode melhorar com a mediação 

da plataforma? 

 

Perguntas possíveis para entrevista, professor ‘normal’: E6 

 

Pessoal, a professora e as TIC/Plataforma 

(Verificar pré-definição de TIC e Plataforma) 

 

1. Tens computador pessoal? E internet? 

2. Sentes-te à vontade no uso da plataforma como uma ferramenta de apoio ou 

precisas ainda de algum tipo de formação para te sentires mais à vontade? 

3. Há algo específico em que precises de evoluir nas TIC (ex.: copiar ficheiros, 

trabalhar com Word ou Exel, enviar mails,etc) para poderes melhorar no teu papel 

de professora que apoia e acompanha o uso da plataforma? 

4. A que altura do dia acedes à plataforma? 
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5. O ambiente familiar, o contexto familiar em que vives, impede um melhor 

desempenho do teu papel? Até que ponto? 

6. (Se tiver filhos ) O facto dos teus filhos estarem envolvidos com as novas 

tecnologias na escola influencia-te na motivação pessoal em relação à plataforma? 

 

Conteúdos 

(Acordo na pré-definição de ‘conteúdos’) 

7.  Já alguma vez criaste conteúdos, exercícios ou material diverso para ser 

colocado na plataforma? 

8. Se te pedissem para fazer um determinado conteúdo, que género escolherias 

para: 

a) rever as cores  (Ifinho) 

b) revisão do present simple (elementary e intermediate) 

c) vocabulário da família (elementary) 

d) reading, compr. de um texto  (advanced) 

9. Nos conteúdos que neste momento estão disponíveis na plataforma para os 

níveis elementary e intermediate alguma vez verificaste um erro, uma palavra 

menos correcta, uma questão mal formulada num qualquer exercício? Participaste 

essa ocorrência? 

10. Que skills os alunos podem praticar com os conteúdos disponíveis? 

11. Os conteúdos à disposição dos alunos podem substituir na totalidade outros 

conteúdos usados no passado em outros formatos não digitalizados: papel 

(fotocópias), cassetes ou CD’s, vídeos, livros, etc? 

12. Que conteúdos achas que deviam ser mais colocados para estimular a ida à 

plataforma (para além dos exercícios)? 

 

Benefícios para os alunos 

13. Qual a tua convicção como professora em relação ao benefício para os alunos 

em termos de aprendizagem, neste caso da língua inglesa, se utilizarem 

regularmente a plataforma? 

14. Conheces algum caso específico onde tenhas notado alguma progressão na 

aprendizagem devido ao uso regular da platforma? Se sim, descreve-o(s) 
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15. Quem achas que beneficia mais: os alunos dos níveis mais baixos/ alunos mais 

novos ou os níveis mais altos/ alunos mais velhos? Se existirem diferenças, qual 

será na tua opinião o motivo e porquê? 

16. Achas que os alunos com mais possibilidades económicas ou que vivem em 

regiões socialmente mais desenvolvidas beneficiam mais da plataforma? Se sim, 

porquê? 

 

Motivação feita pela professora para uso da plataforma pelos alunos 

17. Quando decides despender algum tempo da aula para falar da plataforma aos 

alunos? 

Que factores te levam a essa decisão (planos, revisões, indicação da 

Dir.Pedag.,etc)? 

18. Lembras-te de algumas frases que repitas várias vezes para tentares motivar os 

alunos a irem à plataforma? 

19. Quando falas da plataforma aos teus alunos falas da plataforma em geral (‘Vão 

à plataforma’) ou falas exactamente dos conteúdos, dos exercícios, do que podem 

praticar ou aprender se forem à plaforma? 

 Ou ambos? 

20. Tens um filho, sobrinho a brincar na rua, está na hora dele comer mas sabes 

que ele está mais interessado na brincadeira. Para o motivares a ir comer, qual 

achas que resultaria mais, a estratégia a) ou b)? 

a) “Vai comer, sabes que precisas de te alimentar, a comida está na mesa e é 

boa!”. 

b)”Vai comer. Acabei de pôr na mesa sumo de laranja, um pedaço de pizza e um 

bolo”. 

21. Relacionas alguns conteúdos disponíveis com a matéria que estás a leccionar 

na sala? Podes dar um exemplo? 

22. Antes de indicares, aconselhares, sugerires um conteúdo, um exercício, vais 

primeiro à plataforma ver esse conteúdo, tentas fazer os exercícios, verificas se tem 

áudio ou video, etc? 

20. Quando vais fazer a apresentação de novos conteúdos disponíveis preparas 

essa apresentação de acordo com os objectivos que se pretendem, as 

especificidades dos exercícios, ou apresentas em geral? 

23. Já alguma vez apresentaste conteúdos novos usando o computador para 

demonstração? Se sim, na aula ou na recepção? 
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24. Tens alguma táctica especial, algum truque para tentar motivar os que 

normalmente não vão? (gabar só os que foram, em público, não dizer quem foi, 

prémios, etc) E podes apontar alguns resultados positivos? 

 

Código, canal, ruído 

25. Quando apresentas novos conteúdos ou falas da plataforma, qual o grau de 

atenção por parte dos alunos? Fazem mais ou menos barulho do que durante uma 

aula normal? 

26. Quando apresentas os conteúdos ou falas da plataforma fazes em Português 

ou Inglês? 

27. Achas que alguns alunos não entendem bem por a mensagem da professora 

ser em Inglês e por isso não se motivam? 

28. Quando falas da plataforma na sala de aula, qual o grau de atenção, interesse, 

que sentes da parte dos alunos?  

29. Quando notas que alguns alunos não estão nitidamente interessados o que 

fazes? (a,b,c) 

a)Ignoras os que estão distraídos e concentras-te nos outros 

b)Tentas à força manter a ordem e captar a atenção porque queres que todos 

ouçam 

c)Acabas rapidamente o que tinhas para dizer, para ficares aliviada dessa missão e 

iniciares a aula. 

30. Normalmente os resultados, ou seja, o uso da plataforma, estão de acordo com 

as tuas expectativas, criadas a partir da reacção dos alunos na aula? (Ou seja, 

conseguiste que quase todos se comprometessem a fazer uma tarefa na 

plataforma, ias jurar que quase todos iam, foste depois verificar e.. ninguém foi! Ou 

o contrário…”  

31. Já alguma vez uma turma ou algum aluno te surpreendeu pela positiva? 

 

Directrizes, mensagem, tempos, feedback 

32. Tentas sempre dizer aos alunos o que se pretende de forma clara, o que 

esperas que eles façam, quais os objectivos a atingir com os novos conteúdos? 

33. E determinas um tempo fixo para terminarem as tarefas propostas? 

34. Verificas sempre se os alunos fizeram, dentro dos prazos acordados? 
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35. Contactas os alunos que fizeram? Como é feito esse contacto?  

36. Que tipo de feedback dás? 

37. E o que fazes em relação aos alunos que não fizeram? Ignoras, dás uma 

segunda oportunidade, insistes, contactas? 

 

Tempo (professora e alunos) 

38. Quantas turmas leccionas este ano? 

39. Tentas despender o mesmo tempo com cada turma ou dedicas mais tempo a 

determinadas turmas? 

40. Qual é o critério que segues para essa diferença de tratamento (se existir)? 

(idade, empatia, exames, interesse e resposta dos alunos…) 

41. Para acompanhares convenientemente uma turma, quanto tempo precisas ou 

precisarias por mês (aproximadamente)? (para motivar, apresentar conteúdos, 

verificar quem fez, acompanhar, dar feedback, etc) 

42. Os alunos queixam-se que não têm tempo para ir à plataforma? Que esse 

tempo gasto seria um desperdício, uma vez que têm coisas mais importantes a 

fazer? 

43. Pessoalmente acreditas que isso é mesmo verdade ou será uma desculpa? 

 

A plataforma na vida dos alunos (geral) 

44. Em geral, qual a relação que os alunos têm com a plataforma, num contexto 

geral de alunos em idade escolar, membros de uma comunidade jovem (e não 

apenas em relação ao IF)? 

45. Achas que é ‘cool’ (definir) ou não poder aceder a uma plataforma? Na tua 

opinião eles divulgam aos outros, nem mencionam, tentam esconder, …? 

46. Os alunos têm conteúdos na plataforma que lhes podiam ser úteis para a 

escola, por exemplo como preparação para testes? 

47. Se sim, achas que usam a plataforma para esse efeito? Porque sim/ou porque 

não? 

48. Sentes que a plataforma está demasiado ligada ao conceito “trabalho de casa”? 

Se sim, isso é positivo ou negativo? 
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Livre ou obrigatória? 

49. Concordas com o acesso livre, facultativo dos alunos à plataforma? Ou achas 

que seria benéfico haver alguma obrigatoriedade? 

50. Tens alguma ideia de como se podiam motivar os alunos a ir à plataforma caso 

esta fosse facultativa? (Publicar quadro de honra, publicar nomes, prémios, 

competição, compromissos pessoais prof/aluno, etc) 

 

Pais: dentro ou fora? 

51. Achas benéfico que os alunos partilhem a plataforma com os pais, que lhes 

mostrem o que estão a fazer? Porquê? 

52. Os pais deviam ser regularmente informados pela escola da participação dos 

filhos na plataforma ou isso deve ser da exclusividade da relação professor/aluno? 

 

Convicções pessoais… 

53. Tens plena convicção de que vale a pena todo este esforço com a 

implementação da plataforma? Ou tens sérias dúvidas quanto ao benefício futuro 

para os alunos? 

54. Dá-me um ou dois exemplos que te tenham deixado feliz no que respeita à 

relação dos alunos com a plataforma? 

55. Numa turma de doze alunos, três vão regularmente à plataforma, fazem tudo 

direitinho. Batalhaste durante semanas e ao fim de dois meses conseguiste que um 

novo aluno começasse a ir à plataforma. Ficas mais contente com essa pequena 

vitória ou muito triste pelos outros oito renitentes?  

56. Achas mesmo que os alunos, ou alguns alunos, vão tirar benefícios em termos 

de aprendizagem, a médio prazo? Ou será uma luta condenada a ter um fim 

inglório? 

57. Achas que a comunicação alunos/professores pode melhorar com a mediação 

da plataforma? 

58. E a comunicação alunos/alunos, em pequenas comunidades tipo facebook mas 

dentro da plataforma podia ser benéfica? 
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Anexo VI: 

Os quatro diários originais com traduções 

     a)  Diário do professor P3e (turma Nivel VI)   

   1.Texto  original (Inglês) 

 

Group characteristics: 
This is a mixed-ability class as well as a multi-aged group (12 students in total) .  

There are students in this class who skipped Juvenile 3 a couple of years back and as a result 
have had some difficulty in accompanying the course programme.  This year has been 
particularly challenging for the weaker ones as they are expected to deliver language of an 
intermediate level. 

 

Expectations Presentation/Reactions Outcome/Benefits 
 

29/10/08 Platformmotivation-1Time: 50 minutes 

We thought 
that seeing as this is a 
“special” group with 
specific needs, they 
would not react in the 
same way as a regular 
FCE group which would 
not normally take a 
learning platform 
seriously 

I decided to present the 
platform as an aid to the 
students’ regular classes, where 
they would find useful exercises 
based on what they would be 
doing in class, as well as exam 
practice which would give them 
a head start on the FCE course.  
I got blank looks from most of 
them.  D, who is a very bright 
student, said it was a good idea, 
J started English with us last 
year and has basic difficulties, 
but smiled from ear to ear at the 
prospect of doing something 
innovative, and F, another bright 
student who I thought would be 
quite excited at the idea, just 
fiddled with her pencil case.  

 
I showed the students 

(in groups of three) what was 
available on the platform and 
they seemed quite interested.  
Maybe the fact that they didn’t 
want to react positively in front 
of the whole class contributed to 
the dry initial reaction.  We’ll see 
after the first week how many 
people were curious enough to 
visit the platform. 

 
 

At the end of one week, 
I checked who had visited the 
platform.  D, who I thought 
would have gone straight in, 
didn’t even log in.  F, the other 
bright student who I thought 
would be quite interested, also 
didn’t go there.  However, J was 
there most days of the week and 
tried out most of the exercises.  
Very surprisingly, P, who is a 
trouble-maker and never seems 
to take things seriously, visited 
the platform quite regularly 
during the week and even 
suggested a video clip for the 
front page. 
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26/11/08       Reading:“The Venus Flytrap”  Time: 5 minutes 

 
. As an 

incentive to go to the 
platform, I’m going to 
give them a reading 
exercise to do on the 
platform.  Maybe 
they’re tired of doing 
exercises in their 
workbooks and clicking 
on the mouse to select 
an answer will motive 
them more than picking 
up a pencil. 

 
 

 
  I saved 5 minutes at 

the end of the lesson for the 
reading exercise presentation. I 
thought that if I spent too long 
talking about what I wanted 
them to do for homework, it 
might have the opposite effect 
and they would literally “switch 
off”.  So, quickly and clearly, I 
wrote the name of the name of 
the exercise on the board and 
told them I expected them to do 
it for homework.  They wrote it 
down in their summaries without 
any comments. 

 
Five students did the 

reading exercise.  In fact, P 
repeated the exercise until he 
got all the answers right!  I was 
quite disappointed that the rest 
of the class didn’t even bother 
opening the exercise. 

18/12/08                               Christmas project 

 
The students 

are currently on a unit 
related to technology 
so we thought that it 
would be motivating for 
them to do a 
“Christmassy” project 
involving the topic.  The 
students are to invent a 
gadget related to 
Christmas and we’ll put 
the results on the 
platform. 

The students actually 
reacted quite well to the idea of 
inventing a “Christmas gadget” - 
some of them were actually 
quite hilarious.  They had to 
make a plan of the invention and 
present it to the class.  I asked 
them if they preferred to be 
filmed or if I should take 
photographs.  They preferred 
the photos, which is fine, as long 
as it makes them go to the LP. 

As they were 
presenting their inventions, I 
took photos and posted them on 
the LP.  Most of them were 
curious to go and see them, but 
only when they arrived at IF.  
Very few of them took the time 
to log in at home. 

(See A Christmas 
Invention on the LP.) 

29/04/09                                Platform motivation-2 

Activity on the 
LP has been quite low, 
so I think I’ll inject them 
with another dose of 
platform motivation.  
This time, I think I’ll 
take them out of the 
classroom – a change 
of space might wake 
them up a little! 

I left the class with work 
and took the students in groups 
of three to the reception 
computer,  First, I showed them 
their activity and participation 
reports to make them realize 
that we are aware that they 
haven’t been participating as 
well as we would like.  Some of 
them were clearly embarrassed, 
others just shrugged it off and 
showed that they didn’t really 
care.  Then I showed them 
some new activities on the LP 
and gave them a deadline in 
which to do some vocabulary 
and reading activities.  

 

I’m so disappointed.  
My attempt at shaking their 
conscience didn’t work.    There 
is very little difference in their 
activity before and after their 
motivation lesson.  Some of the 
weaker students who could well 
try some “fun” activities at least, 
haven’t visited the LP in months. 

20/05/09                                     Revision activities 
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 Seeing as the 
FCE1s are going to do 
a mock exam instead of 
the second global test, 
Ana put some practice 
activities on the 
platform for them to do.  
I’m going to present 
them in the hope that 
the idea of doing their 
first Mock will intimidate 
them. 

. While presenting the 
revision/practice activities to the 
class, I tried to make them 
understand that practicing 
technique is fundamental to 
passing the FCE exam.  
Hopefully, seeing as the year is 
coming to a close and the Mock 
is drawing nearer, they will feel 
inspired to do some activities. 

Still the same four or 
five students have visited the 
platform, and even then, a 
couple only opened the exercise 
and didn’t attempt it.  I honestly 
don’t know whether it’s general 
lack of motivation or if they are 
not comfortable with working on 
a computer.  Whatever the 
reason, this class has put so 
many good opportunities to 
waste this year.  

 

 

    2.Tradução: 

 

Características da turma: 
Há 12 alunos na turma. Esta turma é de nível diversificado (mixed-hability) e de 

idades diversas. Há alunos na turma que saltaram de nível há alguns anos atrás e como 
resultado disso têm algumas dificuldades em acompanhar o programa do curso. Este ano tem 
sido particularmente desafiador para  os mais fracos pois muitos são de nível intermédio. 

 

Expectativas 
Apresentação 

Reacções 

Resultado 
Benefícios 

 

29/10/08Motivação à plataforma-1           Tempo: 50 minutos 

Achei que 
visto este grupo ser um 
‘grupo especial’ com 
necessidades 
específicas, não iriam 
reagir do mesmo modo 
que uma turma de FCE 
regular que 
normalmente iria levar 
uma plataforma de 
ensino mais a sério.  

Decidi apresentar a 
plataforma como uma ajuda às 
aulas regulares dos alunos, 
onde encontrariam exercícios 
úteis baseados no que estariam 
a fazer na aula, assim como 
prática de exame que lhes daria 
uma ajuda útil no exame de 
FCE. Obtive olhares 
inexpressivos da parte da 
maioria deles. ‘D’, que é um 
aluno brilhante, disse que era 
uma boa ideia; ‘J’ começou a 
estudar Inglês connosco o ano 
passado e tem dificuldades 
básicas, mas sorriu de orelha a 
orelha com a perspectiva de 
fazer algo inovador; e ‘F’, outro 
aluno brilhante que eu pensava 
que ia ficar bastante 
entusiasmado com a ideia, 
apenas se entreteve com a 
bolsa das canetas. 

 

Ao fim de uma semana, 
verifiquei quem tinha visitado a 
plataforma. ‘D’, que eu pensava 
que iria imediatamente, nem se 
‘logou’. ‘F’, o outro aluno 
brilhante que eu pensava que 
estaria bastante interessado, 
também não foi lá. Contudo, ‘J’ 
esteve lá a maior parte dos dias 
e tentou fazer a maioria dos 
exercícios. Surpreendentemente 
‘P’, que é perturbador e nunca 
parece levar as coisas a sério, 
visitou a plataforma 
regularmente durante a semana 
e até sugeriu um vídeo clip para 
a página frontal. 
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Mostrei aos alunos (em 
grupos de três) o que estava 
disponível na plataforma e 
pareceram bastante 
interessados. Talvez o facto de 
que não queiram reagir de 
forma positiva em frente de toda 
a turma tivesse contribuído para 
a reacção inicial sem 
entusiasmo. Vamos ver após a 
primeira semana quantas 
pessoas foram suficientemente 
curiosas para visitar a 
plataforma. 

 
 

26/11/08         Leitura:“The Venus Flytrap”                Tempo: 5 minutos 

 
Como 

incentivo para irem à 
plataforma, vou dar-
lhes um exercício de 
leitura para ser feito na 
plataforma. Talvez 
estejam cansados de 
fazer exercícios no 
Workbook e clicar no 
rato para seleccionar 
uma resposta talvez os 
motive mais do que 
pegar numa caneta. 

 
 

 
Guardei 5 minutos no 

final da aula para a 
apresentação dos exercícios de 
leitura. Pensei que se gastasse 
demasiado tempo a falar do que 
queria que eles fizessem para 
trabalho de casa, podia ter o 
efeito contrário e eles 
literalmente ‘desligariam’. 
Portanto, depressa e de forma 
clara, escrevi o nome do 
exercício no quadro e disse-lhes 
que eu esperava que eles o 
fizessem como trabalho de 
casa. Escreveram isso no 
sumário sem comentários. 

 
 

 
5 alunos fizeram o 

exercício de leitura. De facto, ‘P’ 
repetiu o exercício até ter todas 
as respostas certas! Fiquei 
bastante decepcionada por o 
resto da turma nem se ter 
incomodado em abrir o 
exercício… 

18/12/08                               Projecto de Natal 

Os alunos 
estão presentemente 
numa unidade 
relacionada com 
tecnologia, por isso 
pensei que seria 
motivador para eles 
fazerem um projecto 
“Christmassy” 
relacionado como o 
tema. Os alunos devem 
inventar um gadget 
relacionado com o 
Natal e colocamos os 
resultados na 

.Os alunos na verdade 
reagiram bastante bem à ideia 
de inventarem um “Christmas 
gadget”, alguns até tinham 
bastante piada. Tiveram de 
fazer um plano do invento e 
apresentá-lo à turma. Perguntei-
lhes se eles preferiam ser 
filmados ou se eu tirava fotos. 

Preferiram as fotos, o 
que é bom, porque os obriga a ir 
à plataforma. 

À medida que iam 
apresentando as invenções eu 
tirei fotos e coloquei-as depois 
na plataforma. Muitos alunos 
estavam curiosos para lá ir e vê-
las, mas só o fizeram quando 
chegaram à escola. Muito 
poucos tiraram tempo para se 
logar na plataforma em casa. 
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plataforma. 
 
 
29/04/09                                Motivação à plataforma-2 

A actividade 
na plataforma tem sido 
bastante reduzida, 
portanto eu acho que 
os vou injectar com 
outra dose de 
motivação à 
plataforma. Desta vez 
acho que os levo para 
fora da sala de aula- 
uma mudança de 
espaço deve acordá-
los um pouco! 

Deixei trabalho para a 
turma e levei os alunos em 
grupos de três ao computador 
da recepção. Primeiro mostrei-
lhes os registos das actividades 
deles e da sua participação para 
lhes fazer entender que 
estamos ao corrente de que não 
têm vindo a participar do modo 
como gostaríamos. Alguns 
ficaram claramente 
embaraçados, outros 
encolheram os ombros e não se 
importaram. Depois mostrei-lhes 
algumas actividades novas na 
plataforma e dei-lhes um prazo 
para fazerem actividades de 
vocabulário e de leitura. 

 

Estou tão 
decepcionada! O meu esforço 
em abanar-lhes as consciências 
não resultou. Há pouca 
diferença na actividade deles 
antes e depois da aula de 
motivação. Muitos dos alunos 
fracos que podiam muito bem 
pelo menos tentar actividades 
divertidas não visitam a 
plataforma há imenso tempo. 

20/05/09                                     Actividades de revisão para exame 

.Uma vez que 
as turmas do FCE1 vão 
fazer um exame 
simulado em vez do 
segundo teste global, 
foram colocadas 
actividades de prática 
de exame na 
plataforma para os 
alunos fazerem. Vou 
apresentá-las na 
esperança de que a 
ideia de fazerem o 
primeiro exame 
simulado os intimide. 

Enquanto fazia a 
apresentação das actividades 
de revisão e prática, tentei fazê-
los entender que praticar a 
técnica é fundamental para 
passar no exame do FCE. 
Esperamos que, como se 
aproxima o exame simulado, 
eles se inspirem e façam 
actividades na plataforma. 

Os mesmos 4 ou 5 
alunos é que visitaram a 
plataforma, e mesmo assim 
alguns só abriram o exercício e 
não tentaram fazê-lo. 
Honestamente não sei se é uma 
falta genérica de motivação ou 
se não se sentem à vontade a 
trabalhar no computador. 
Qualquer que seja a razão, esta 
turma perdeu muitas 
oportunidades até agora. 
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b)                Diário do professor P4e     (Turma Nivel II) 

(12 alunos, turma com dificuldades de aprendizagem) 

14/04/09 

Aula 

Hoje os alunos estavam um pouco irrequietos. A A. estava toda excitada porque a 

irmã vai cantar na televisão e esteve sempre a falar do mesmo ( e, por coincidência, 

a aula foi sobre televisão) 

Começámos uma nova unidade do livro. 

Apresentei um novo tópico de vocabulário:  television   programmes 

No fim de apresentar todo o vocabulário, deles terem passado as palavras para o 

vocabulary book e termos feito os exercícios do livro disse-lhes para irem à 

plataforma e tentarem fazer os novos exercícios sobre este assunto. A A. 

respondeu “ Ó Teacher mas eu não consigo ir à Net em casa!” e eu disse-lhe “Não 

faz mal, podes ir aqui no IF antes da aula!” ao que ela respondeu “ Tá bem!” A B.. 

aproveitou para dizer que nas férias tinha feito alguns exercícios na plataforma mas 

que agora tinha pouco tempo porque tinha muitos trabalhos da escola. A Joana 

Costa disse que nas férias também tinha ido à plataforma. 

CONTEÚDOS PLATAFORMA: 

Os exercícios que seleccionei para a plataforma sobre este tópico  ajudam os 

alunos nas três áreas da língua: Listening / speaking and Writing 

1. Click and listen – Os alunos clicam nas imagens e ouvem a palavra (pronúncia) 

2. Listen and choose – Depois de ouvir a palavra têm de a associar a uma imagem 

3. Listen and write- Ouvem a palavra e têm de a escrever (há imagens para ilustrar) 

 

16/04/09 

CONTEÚDOS PLATAFORMA: 

Hoje  coloquei na plataforma (página inicial) um texto pequenino sobre o ANZAC 

Day (25 Abril que se celebra na Australia e na Nova Zelândia). Trata-se de um 
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pequeno exercício de Reading (General knowledge) Pensei que era engraçado se 

os alunos fossem à plataforma e lessem o texto.  

Aula 

A M. vai dar aula hoje. Pedi-lhe para ela lançar o desafio: “ O que é  ANZAC DAY?” 

“Vão à plataforma , tentem descobrir e enviem um mail à professora Ana com a 

resposta. 

 

20/04/09 

Hoje verifiquei que: 

a) a R. me tinha mandado um mail com a resposta sobre o ANZAC DAY e que 

também tinha feito os exercícios sobre  television programes . 

Respondi-lhe: 

You are the winner- you were the first to send me the answer about ANZAC DAY. 

Well done! I've also checked your work on the platform and I was very happy to see 

that you've already done the exercises on TV programmes.Keep on your good work! 

See you later 

Yours 

A. D. 

 

b) a  A., também fez os exercícios de vocabulário. Mandei-lhe mensagem: 

I was very happy to see that you've already tried the vocabulary exercises about TV 

programmes. 

Well done ! 

Logo vou dar-lhe aula e vou falar novamente na importância de praticar na 

plataforma. Também levo um ‘small prize’ para a R. 

Aula 

Antes da aula estive com os alunos cá fora. 

Eu ‘-Então foram à plataforma?  Houve duas meninas que fizeram os exercícios e 

eu mandei mensagem, não sei se já viram.’ 

A.:– Eu ainda não teacher 

R.:- Eu também ainda não vi. 

Eu ‘-Então porque é que não vão agora um bocadinho À plataforma antes da aula e 

vêem?’ ‘E os outros porque é que não fizeram os exercícios que eu pedi?’ 
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J.: – Não me lembrei teacher, mas eu vou já fazer. 

B.D.:- Eu estou sem Net em casa 

B. C.:- Eu tive de estudar. 

Estiveram na plataforma cerca de 10 mins e alguns fizeram os exercícios que eu 

tinha colocado sobre os television programmes. 

Quando entramos para a aula , dei os parabéns à R. e entreguei-lhe um prémio – 

por ter sido a única a descobrir o que era o Anzac DAy. Também lhe pedi para ela 

explicar aos outros o que era. Ficou muito contente. O Jorge que nunca se cala, 

quando viu o prémio disse: 

‘- Eu também não queria esse prémio!’ 

Ao que eu respondi: 

‘-Eu a ti dava um chocolate porque sei que és guloso.’ 

Aproveitei a oportunidade para lhes dizer que não devem esperar que as 

professoras lhes dêem sempre prémios ‘fisicos’ quando vão à plataforma porque o 

maior prémio que podem obter é terem uma plataforma à disposição deles para 

praticarem o Inglês de uma forma fácil e divertida. E para lhes provar que tinha 

razão disse-lhes:  

‘ Agora vamos jogar um jogo para ver se vocês sabem o vocabulário que eu ensinei 

na última aula e que estava na plataforma para vocês praticarem.’ 

Jogamos Hangman e a maior parte deles (os que estiveram na plataforma) sabiam 

as palavras. 

Depois do Jogo a J. disse: 

‘- Professora eu por acaso ainda não fiz esses exercícios, mas nas férias da 

Páscoa trabalhei muito na plataforma. Só que errei muitas perguntas, e agora? Fico 

com má nota?’ 

-‘Não J., podes voltar a fazer os mesmos exercícios as vezes que quiseres até 

acertares tudo. Na plataforma o que interessa mais é a prática e não a nota que se 

obtém.’ 

O J. disse: 
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‘- Pois eu também faço muitos exercícios na plataforma mas a P. ainda não me deu 

nunhum YES.’ 

-Não te importes. No final do ano, eu e a professora M. vamos atribuir YES a quem 

mais trabalhou.’ 

-‘Mas como é que as professoras sabem o que eu fiz durante o ano’. 

-‘Nós sabemos sempre aquilo que vocês fazem porque o computador é muito nosso 

amigo e deixa-nos consultar o vosso profile e ver tudo o que se passa na 

plataforma’ 

-‘Ah!’ respondeu ele 

A B. C. disse. 

‘- Então agora vou sempre fazer tudo!’ 

A aula continuou normalmente. Hoje faltaram as Nazarenas e o D. e tudo foi mais 

calmo! 

21/04/09 

A M. lançou um novo Forum na plataforma “My favourite TV programme”.  

26/04/09 

Até à data só a M. e eu é que escrevemos no forúm. 

Amanhã na minha aula vou motivá-los. 

26/04/09 

Antes da aula falei com alguns alunos (J., A., C., R. e A.) sobre o Forúm. 

“Então vocês ainda não foram ao novo fórum sobre os TV programmes” 

J.- Isso é seca 

A.- Eu tenho tido ensaios com a minha irmã 

C. – Eu tenho ido com a Alexandra aos ensaios 

Os outros ficaram em silêncio. 
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“Então vamos lá ver quem é que arranja 5 minutinhos para escrever no fórum” 

A A. e a C. pediram à P. para ir à plataforma, mas o que elas na realidade queriam 

era ir ao YOU TUBE ver a irmã a cantar. 

Tempo despendido com a Plataforma: 5 minutos 

Aula 

No Início da aula falei com a turma e disse-lhes que tinha estado a consultar a 

plataforma e que tinha verificado, com muita pena minha, que só 3 alunos é que 

tinham feito os exercícios novos. Pedi-lhes novamente para arranjarem um 

bocadinho de tempo para irem à plataforma porque era bom para eles. Também 

aproveitei a oportunidade para lhes dizer que na 3ª semana de Maio eles podiam 

fazer exercícios de revisão para o teste Global. 

Não houve manifestações por parte deles. 

Hoje a aula era ‘Writing practice’ Fizeram uma composição que eu corrigi e que lhes 

pedi para passarem a limpo e para me enviarem pela plataforma. 

Tempo despendido com a Plataforma: 10 minutos 

29/04/09 

Recebi apenas dois mails com as composições passadas a limpo. Pedi à M. para 

os lembrar amanhã na aula dela. 

04/05/09 

Recebi mais dois mails com as composições passadas a limpo. 

Enviei as correcções dos que fizeram e mandei mensagens ( via plataforma) para 

os que ainda não entregaram. 

Amanhã tenho aula com eles. 

06/05/09 

Antes da aula  

R.: “Teacher, eu fiz o Forum dos TV programmes e a J. também” 
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EU: “Muito bem. Estou muito satisfeita convosco. E já viram o mail que vos mandei 

com as vossas composições corrigidas?” 

R./J.: “Sim!” 

A A. ainda não mandou a composição. Quando a questionei respondeu que não 

tinha tido tempo porque tem andado sempre em Lisboa com a irmã nos ensaios, 

etc, etc. 

Disse-lhe que se ela quisesse ainda lhe dava até 5ª feira para me mandar a 

composição e que eu lha corrigia para ela a ver antes do teste. Mesmo assim disse 

que não tinha tempo porque tinha muitos testes na escola. 

Aula 

No Início da aula voltei a dizer-lhes que na 3ª semana de Maio podiam fazer 

exercícios de revisão para o teste Global. 

Também os informei que na próxima semana as notas das orais já estarão 

disponíveis na plataforma. 

Tempo despendido com a Plataforma: 2 minutos 

07/05/09 

Hoje depois de analisar as activity reports e de constatar que são sempre os 

mesmos a fazer alguma coisa , resolvi “abanar” os alunos para ver o que dá. 

Fiz um print com os Last Access de todos os alunos e criei um TOP STUDENT OF 

THE MONTH (vd anexo) 

Vou mostrar na aula para ver a reacção. 

Aula 

Hoje são as orais, no entanto antes de começarmos  mostrei o print. Ficaram um 

bocadinho  admirados por eu ter tanta informação sobre o desempenho deles na 

plataforma.  

12/05/09 
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Verifiquei que o print “mexeu” um pouco com eles. 90% daqueles que há muito 

tempo não iam à plataforma, foram e fizeram 3 ou 4 exercícios. 

Antes da aula, perguntei ao D.:  

-Então D. foste à plataforma? 

-Fui. 

-Quando? 

-Hum…..no domingo, ah não… ontem 

-E que exercícios fizeste? 

-Fiz..hum.. aquele dos transportes e hum.. 

J.:-Olha não vale a pena inventares porque a teacher sabe tudo o que nós fazemos 

na plataforma. 

Aula 

Disse a todos que estava muito contente por eles terem ido á plataforma  e que 

esperava que este mês a participação fosse melhor do que a do mês passado. 

Também lhes disse que a  partir de 5ª feira podiam ver as notas deles das orais. 

Hoje a aula foi apresentação dos Comparativos. Informei-os de que podiam ir À 

plataforma ver as Patif’s Grammar Notes e que também podiam fazer exercícios 

sobre esta matéria. 

J.:-Fixe! 

Tempo despendido com a Plataforma: 2/3 minutos 

13/05/09 

Enviei mensagens a todos os alunos que foram à plataforma esta semana- 

incentivo 

Coloquei as notas das orais e mandei mensagem colectiva a informar. 
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c)                Diário do professor P1n (Turma Nivel III) 

 

Versão original 

 
Tradução 

 
Day 1 
 

I asked my class today how long it 
has been since they’ve gone on the platform. 
Many silences. Nuno starts laughing at the 
back ofthe class. Hesays the exercises take 
too long. I ask then whether they find them 
helpful. One girl says that on the platform se 
has no problems doing the exercises but 
when test time rolls around she has 
problems doing it on the test. Mariana 
suggests that it’s because on the platform 
exercises the answers are already there, all 
they have to do is choose them, while on the 
test they have to actually produce the 
language. I feel that this is very perceptive on 
her part but I also remind them that the more 
exposed they are to the language the more 
they will be used to seeing it, the easier they 
will find it to use. I asked them to do the 
grammar exercise on the present perfect 
since we had just been doing it in class. 
Agreement from them. 

 
Day 2 
 
Today is the day when A. is going to film 

me doing motivation with Juv3 class. I don’t 
exactly know what to say that I haven’t already 
said before. How can I convince them to go on 
the platform without actually forcing them? I must 
use a different approach from the FCE’s who are 
more mature. What do 13 year old kids like? 
Games? News? They want to know their Global 
oral marks, I can use that to convince them. Also 
revision for the global  test that is approaching is 
already on the platform. They need help with the 
present perfect also. Many didn’t do the 
homework I set so they could use a lot of help 
with that. I can also tell them about writing and 
receiving messages from me. Maybe more kids 
will start sending me messages as the thing that 
kids hate at this age is feeling left out.  

 
 

 
Dia 1 
 
Hoje perguntei à minha turma quanto 

tempo tinha passado desde que foram à 
plataforma. Muitos silêncios. 

O Nuno começa a rir-se ao fundo da 
sala. Diz que os exercícios demoram muito 
tempo. Então eu pergunto se os acharam úteis. 
Uma rapariga diz que na plataforma não tem 
problemas em fazer os exercícios mas quando 
chega a altura dos testes tem problemas em 
fazê-los nos testes. A M. sugere que é porque na 
plataforma as respostas aos exercícios já lá 
estão, só têm de as escolher, enquanto no teste 
têm de realmente produzir linguagem. Sinto que 
isto é muito perspicaz da sua parte mas também 
lhes lembro que quanto mais expostos estiverem 
à linguagem mais estarão acostumados a vê-la e 
mais fácil será usá-la. Pedi-lhes para fazerem os 
exercícios de gramática sobre o present perfect 
uma vez que acabaram de o dar na aula. Todos 
concordaram. 

 
 
Dia 2 
 
Hoje é o dia em que o A. Me vai filmar a 

fazer a motivação com a turma do J.3. Não sei 
exactamente o que dizer que não lhes tenha dito 
antes. Como é que os posso convencer a ir à 
plataforma sem os forçar? Tenho de usar uma 
abordagem diferente dos FCE que são mais 
maduros. O que é que os miúdos de 13 anos 
gostam? Jogos? Notícias? Querem saber as 
notas da oralidade do teste global, posso usar 
isso para os convencer. Também as revisões 
para o teste global que se aproxima já estão na 
plataforma. Também precisam de ajuda com o 
present perfect. Muitos não fizeram o trabalho de 
casa que eu marquei  e podiam ter beneficiado 
da plataforma para isso. Também lhes posso 
falar da possibilidade de escreverem e de 
receberem mensagens minhas. Talvez mais 
alunos me passem a enviar mensagens uma vez 
que uma coisa que os miúdos nestas idades 
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(After filming ) 
 
it went well, I forgot to tell them that they 

were intimidated by the camera (and by Alu’s 
presence), so they didn’t say much. I told them I 
knew that there was one person who worked a lot 
on the platform, had done practically everything 
with good grades, they were intrigued, want to 
know who it was. As soon as the camera was 
turned off everybodystarted talking at the same 
time. 

Someone said “ eh pá agora jápodemos 
falar”. Bea said she was going to go to the 
platform just so she could see what was going on 
the Global test. Bea asks if she could print up the 
exercises that are on the platform so she could 
study all night. I told her it wasn’t necessary, if 
she could do them on the computer she should 
be fine but she said it wasn’t the same thing, she 
had actually have them in front of her. 

 
Day 3 
 
I’m very disappointed with the results of 

the people that went on the platform. I expected 
more to go but not even Bea went. I mentioned 
my disappointment in class and they were very 
quiet and seemed ashamed of themselves. Nuno 
said that he had limited time of internet and 
wasn’t about to waste it on the platform. He 
preferred doing other things. Paulo said that he 
lived with his grandfather who paid the net and 
didn’t want him using it. I told him that if he 
explained to his grandfather what it was for, he 
probably wouldn’t mind. The girls started talking 
about having so many tests to study for, etc. I told 
them that those were all excuses and I’m sure 
they could have found 5 minutes to do 1 or 2 
things if they had really wanted to, even if it were 
just 5 minutes before class. 

 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
To sum up I was a bit disappointed with 

these students, not all of course, but I was 

detestam é sentirem que estão a ficar de lado. 
(Depois da filmagem) 
 
Correu bem. Esqueci-me de os avisar e 

eles estavam intimidados com a presença da 
máquina (e do A.), por isso não disseram muito. 
Disse-lhes que eu sabia que havia uma pessoa 
que trabalhou muito na plataforma, que tinha 
feito praticamente tudo com boas notas. Ficaram 
intrigados a quererem saber quem era. 

 Logo que a máquina de filmar se 
desligou todos começaram a falar ao mesmo 
tempo. Alguém disse: Eh pá, agora já podemos 
falar”. A B. disse que ia à plataforma porque 
assim podia ver o que ia sair no teste global. A B. 
perguntou se podia imprimir os exercícios que 
estão na plataforma para os poder estudar toda a 
noite. Disse-lhe que não era necessário. Se 
pudesse fazê-los no computador era suficiente 
mas ela disse que não era a mesma coisa do 
que tê-los realmente à frente. 

 
Dia 3 
 
Estou muito decepcionada com os 

resultados dos alunos que foram à plataforma. 
Esperava que fossem mais mas nem sequer a B. 
foi. Mencionei a minha decepção na aula e eles 
ficaram muito quietos e pareciam envergonhados 
com eles próprios. O N. disse que tinha 
limitações de tempo na internet e não estava 
para o desperdiçar com a plataforma. Preferia 
fazer outras coisas. O P. disse que vivia com o 
avô que pagava a internet e não queria que ele a 
usasse. Disse-lhe que se explicasse ao avô para 
que servia a plataforma provavelmente não se 
importava. As raparigas começaram a falar 
acerca de terem tantos testes para que têm de 
estudar, etc.  Disse-lhes que tudo aquilo eram 
desculpas e que tenho a certeza que podiam 
arranjar 5 minutos para fazerem um ou dois 
exercícios se realmente tivessem querido, nem 
que tivessem sido apenas cinco minutos antes 
da aula. 

 
 
 
 
Conclusão 
 
Para resumir, fiquei um pouco 

desanimada com estes alunos, nem todos, claro, 
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expecting more of them to go on the platform, 
since they are younger and younger kids tend to 
go more than older ones but I found that I actually 
got more positive results with my FCEs than with 
my Juv3s. 

 

mas esperava que fossem mais à plataforma, 
uma vez que são mais novos e os alunos mais 
novos têm a tendência para ir mais do que os 
mais velhos. Mas descobri que na verdade 
consigo resultados mais positivos com os meus 
FCE’s do que com os J.3’s 

 

 

d) Diário do professor P2n (Turma Nivel I) 

 

Versão original 
 

Tradução 

Day 1 
 
Motivating the J. 1 students this 

afternoon. This should be an easy task to 
accomplish as they devour activity after activity. 

 
As I motivated the student I got all sorts 

of reactions. Some complained that there weren’t 
enough new exercises, others complained that 
they couldn’t go to the platform as they had to 
study for school tests.  

 
T.  has problems with her net (it’s too 

slow), so she has organized with Paula to come 
in on Tuesdays to do some LP activities. The 
majority, however are eager to do most of the 
activities on the LP. There’s hope for the future! 
Whew! They were a bit rowdy today. 

 
 
 
Told them I’d email homework for next 

lesson. 
Sent emails to all students. Will they do 

their homework? I’m keeping my fingers crossed. 
 
 
 
 
I eagerly signed in to check if my 

wonderful students had done their homework. 
What! Only C.and I. had done their homework! 
I just couldn’t believe it. 

 
 
Day 2 
 As I congratulated C. and I… excuses 

Aula 1 
 
Vou motivar os alunos do J.1 esta tarde. 

Em princípio espero que seja uma tarefa fácil 
porque estes alunos devoram actividade atrás de 
actividade. 

(Depois da aula) À medida que ia 
motivando os alunos obtive toda a espécie de 
reacções. Alguns alunos queixaram-se que não 
havia exercícios novos suficientes, outros 
queixaram-se que não conseguiam ir à 
plataforma porque tinham de estudar para os 
testes da escola. 

A T. tem problemas com a Net (está 
muito lenta), por isso combinou com a 
recepcionista para vir às terças à escola para 
fazer algumas actividades na plataforma. A 
maioria, contudo, está desejosa para fazer mais 
actividades na plataforma. Há esperança no 
futuro! Whew! Hoje estiveram um pouco 
barulhentos. 

Disse-lhes que lhes ia mandar trabalho 
de casa por mail para a próxima aula. 

(À noite) Enviei mails a todos os alunos. 
Será que vão fazer o trabalho de casa? Vou ficar 
a torcer para que sim. 

_________________________- 
 
 
Entrei na plataforma com entusiasmo 

para verificar se os meus alunos maravilhosos 
tinham feito o trabalho de casa. O quê?! Só  C. e 
I. é que fizeram! Custa-me a acreditar. 

 
 
Aula 2 
Fui dando os parabéns a C. e I. e 
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were launched at me. Nobody likes to be 
excluded so I used exclusion as my trump card. 
They took a while to settle down. A few minutes 
later, I presented the new material on the 
platform (revision for the global test). 

 
 
They seemed eager to do the revision. 

R. was panicking as she’d forgotten her 
password. Poor laid. P., the recpcionist, quickly 
solved her problem. 

As soon as I mentioned the word 
homework students got jittery, but I was prepared 
for this reaction. Reminded them that they’d get a 
yes for their Club cards, if they did the revision 
exercises on the platform. Were they happy or 
what! It was harmless bribery, but a teacher has 
to use all sorts of tricks to persuade/educate 
his/her students. I’m so bad! 

 
 
Day 3 
Today is the filming. I’m quite optimistic 

about their reactions. I need to use simple 
language and focus on the importance of the 
platform as consolidation. 

 
 
1, 2, 3, action the filming started: 
I elicited from them the different 

activities on the platform.They eagerly shouted 
cut listening, reading, grammar, games… 

 
 
 
It was music to my ears. T. put up her 

hand to express her opinion “the activities are 
always the same.” 

P. blurted cut that he did work on the 
platform to get loads of yeses. He would like to 
beat the platform champion, C. 

 
Well, honestly is the best policy. 
They all love playing the vocabulary 

games! Children will be children. I decided to ask 
them following question “what do you want on 
the platform?”Some want football matches others 
want films. They were just being silly. 

 
 
 
Filming went ok! I need to check if they 

começaram a chover desculpas. Ninguém gosta 
de ser excluído por isso usei a exclusão como 
carta de trunfo. Demoraram um pouco a acalmar-
se. Alguns minutos mais tarde, apresentei o 
material novo da plataforma (revisão para o teste 
global). 

 
Pareceram interessados em fazer 

revisões.R. estava em pânico porque se tinha 
esquecido da password. A recepcionista 
rapidamente resolveu o problema. 

Logo que mencionei a palavra 
“homework” os alunos começaram a refilar, mas 
eu estava preparada para essa reacção. Lembrei-
lhes que ganhavam um “Yes” nos cartões do Club 
se fizessem os exercícios de revisão na 
plataforma. Ficaram todos felizes. Foi uma 
chantagem sem maldade, mas um professor tem 
de usar toda a espécie de truques para persuadir 
/ educar os seus alunos. Sou muito mazinha. 

 
Aula 3 
Hoje é o dia em que vêm filmar parte da 

aula. Estou bastante optimista acerca das 
reacções que os meus alunos vão ter. Preciso de 
usar linguagem simples e focar-me na 
importância da plataforma em termos de 
consolidação da matéria. 

1,2,3… acção, começou a filmagem. 
Esclareci-os acerca das diferentes actividades na 
plataforma. Gritaram todos  em voz alta os nomes 
de actividades relacionadas com audição, leitura, 
gramática, jogos… 

 
 
Era música para os meus ouvidos. T. 

levantou a mão para dar a opinião: “as 
actividades são sempre as mesmas”. 

P. interrompeu para dizer que fazia os  
exercícios na plataforma para receber muitos 
“Yes”. Queria derrotar a campeã da plataforma, 
C.  

Bem, honestamente é a melhor política. 
Todos adoram fazer os jogos de vocabulário! As 
crianças serão sempre crianças. Resolvi 
perguntar-lhes a seguinte questão “ O que é que 
vocês querem na plataforma?”Alguns querem 
desafios de futebol e outros querem filmes. Só 
estavam a ser parvinhos 

 
 
A filmagem correu OK! Preciso agora de 
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did their homework (revision). 
 
Wow! Only 4 students didn’t do their 

homework. Our efforts haven’t been in vain. 
Hopefully, these students will continue to work on 
the platform next year as Juv2 students. 

 

verificar se fizeram o trabalho de casa (revisão). 
 
Wow! Só 4 alunos é que não fizeram. Os 

nossos esforços não foram em vão.  
Tudo leva a crer que estes alunos vão 

continuar a trabalhar na plataforma no próximo 
ano quando forem J.2. 
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Anexo VII: 

Diários: textos organizados em grelha em função de 

unidades de conteúdo e/ou categorias 

 

1.  Professor ‘normal’ P1 - Turma Nível III 

Temática pertinente Seq. 
Texto (discurso directo em 
itálico) 

Reformulação 
condensada/interpretação 

Dia 1  

Expectativas/intenções 
Interpelação directa dos 
alunos 

1b 

Hoje perguntei à minha turma 
quanto tempo tinha passado 
desde que foram à plataforma. 
Muitos silêncios. 
O N. começa a rir-se ao fundo 
da sala. Diz que os exercícios 
demoram muito tempo. Então eu 
pergunto se os acharam úteis. 
Uma rapariga diz que na 
plataforma não tem problemas 
em fazer os exercícios mas 
quando chega a altura dos testes 
tem problemas em fazê-los nos 
testes. A M. sugere que é porque 
na plataforma as respostas aos 
exercícios já lá estão, só têm de 
as escolher, enquanto no teste 
têm de realmente produzir 
linguagem. 
Sinto que isto é muito perspicaz 
da sua parte mas também lhes 
lembro que quanto mais 
expostos estiverem à linguagem 
mais estarão acostumados a vê-
la e mais fácil será usá-la. 

A prof. questiona directamente os 
alunos sobre a plataforma e colhe 
diversas reacções e opiniões: 
Silêncios, risos, demoram tempo, 
conteúdos demasiado facilitados 
Justificação da prof. Às respostas 
dos alunos. 

Motivação: 
Pedido directo/ 
Conteúdos relacionados 
com os assuntos da aula 

2/3 
b 

Pedi-lhes para fazerem os 
exercícios de gramática sobre o 
present perfect uma vez que 
acabaram de o dar na aula.  
Todos concordaram. 

Pedido directo para fazerem 
exercícios relacionados com a 
matéria da aula. 

Dia 2 

Expectativas/intenções 
 
Dúvidas, incertezas 

4 

Hoje é o dia em que o A. me vai 
filmar a fazer a motivação com a 
turma do J.3. Não sei 
exactamente o que dizer que não 
lhes tenha dito antes. Como é 
que os posso convencer a ir à 
plataforma sem os forçar? Tenho 
de usar uma abordagem 
diferente dos FCE que são mais 
maduros. O que é que os miúdos 
de 13 anos gostam? Jogos? 
Notícias? 

A prof. Tem dúvidas acerca do 
melhor meio de motivar os alunos 
da idade e nível do Juv3 (13 
anos). Avança com hipóteses. 
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Motivação: 
Publicação de assuntos de 
interesse pessoal 

5 
Querem saber as notas da 
oralidade do teste global, posso 
usar isso para os convencer.  

Hipótese: curiosidade em saber 
as notas da oralidade 

Motivação: 
Auxílio no teste 

6 
Também as revisões para o teste 
global que se aproxima já estão 
na plataforma.  

Hipótese: revisões para o teste 

Motivação: 
Conteúdos relacionados 
com os assuntos da aula 

7 
Também precisam de ajuda com 
o present perfect. 

Hipótese: reforço em relação à 
matéria da aula 

(-) Reacção dos alunos 
(negativa): 
Não adesão, não vão 
 

8 

Muitos não fizeram o trabalho de 
casa que eu marquei e podiam 
ter beneficiado da plataforma 
para isso.  

Decepção: muitos não fizeram o 
que tinha sido pedido 

Interactivade  
prof. /aluno (fora das aulas) 

9 

Também lhes posso falar da 
possibilidade de escreverem e de 
receberem mensagens minhas. 
Talvez mais alunos me passem a 
enviar mensagens uma vez que 
uma coisa que os miúdos nestas 
idades detestam é sentirem que 
estão a ficar de lado. 

Hipótese: intercomunicação via 
plataforma, professor/aluno 

 10 

[A filmagem] Correu bem. 
Esqueci-me de os avisar e eles 
estavam intimidados com a 
presença da máquina (e do A.), 
por isso não disseram muito. 

Considerações sobre a filmagem 

Motivação: 
Desafio, curiosidade 

11 

Disse-lhes que eu sabia que 
havia uma pessoa que trabalhou 
muito na plataforma, que tinha 
feito praticamente tudo com boas 
notas. Ficaram intrigados a 
quererem saber quem era. 

Tenta usar a curiosidade dos 
alunos, do género ‘eu sei mas 
não digo’ 

 12 

Logo que a máquina de filmar se 
desligou todos começaram a 
falar ao mesmo tempo. Alguém 
disse: Eh pá, agora já podemos 
falar”. 

Ambiente mudou, porque deixou 
de haver máquina de filmar 

Motivação: 
Auxílio no teste 

13 

A B. disse que ia à plataforma 
porque assim podia ver o que ia 
sair no teste global.  
A B. perguntou se podia imprimir 
os exercícios que estão na 
plataforma para os poder estudar 
toda a noite. Disse-lhe que não 
era necessário. Se pudesse fazê-
los no computador era suficiente 
mas ela disse que não era a 
mesma coisa do que tê-los 
realmente à frente 

Aluna interessada em tirar 
proveito da plataforma para poder 
preparar-se para o teste 

Dia 3 

Reacção dos professores 
ao desempenho dos alunos 
(-) 
Decepção 

14 

Estou muito decepcionada com 
os resultados dos alunos que 
foram à plataforma. Esperava 
que fossem mais mas nem 
sequer a B. foi. 

Decepção ante a não ida dos 
alunos à plataforma 

Reacção dos professores 
ao desempenho dos alunos 

15 
Mencionei a minha decepção na 
aula (…) 

Uso dos sentimentos pessoais 
(decepção) para motivar a turma 
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(-) 
Expõe seu 
desagrado/decepção aos 
alunos                                  

(?) Reacção dos alunos: 
envergonhados/receio 

16 
(…)e eles ficaram muito quietos 
e pareciam envergonhados com 
eles próprios. 

Reacção dos alunos ante os 
sentimentos da professora 

(-) Reacção dos alunos 
(negativa): 
Falta de tempo  

17 

O N. disse que tinha limitações 
de tempo na internet e não 
estava para o desperdiçar com a 
plataforma. Preferia fazer outras 
coisas. 

Um aluno diz que não tem tempo 
disponível 

Reacção dos alunos(-): 
acessibilidades 

18 

O P. disse que vivia com o avô 
que pagava a internet e não 
queria que ele a usasse. Disse-
lhe que se explicasse ao avô 
para que servia a plataforma 
provavelmente não se importava. 

Dificuldade em aceder à net 
(questões familiares) 

(-) Reacção dos alunos 
(negativa): 
Falta de tempo devido à 
escola, ter de estudar 

19 
As raparigas começaram a falar 
acerca de terem tantos testes 
para que têm de estudar, 

Indisponibilidade devido à escola 

(-) Reacção dos professores 
ao desempenho dos alunos 
(negativo) 
Expõe seu 
desagrado/decepção aos 
alunos                                  

20 

Disse-lhes que tudo aquilo eram 
desculpas e que tenho a certeza 
que podiam arranjar 5 minutos 
para fazerem um ou dois 
exercícios se realmente tivessem 
querido, nem que tivessem sido 
apenas cinco minutos antes da 
aula. 

Prof contrapõe justificações dos 
alunos, alegando que bastariam 5 
minutos antes da aula 

Reacção dos professores 
ao desempenho dos alunos 
(-) 
Decepção 

21 

Para resumir, fiquei um pouco 
desanimada com estes alunos, 
nem todos, claro, mas esperava 
que fossem mais à plataforma, 
uma vez que são mais novos.  

Decepção, até porque … 

Motivação: 
Dependente da idade 

 
e os alunos mais novos têm a 
tendência para ir mais do que os 
mais velhos 

… normalmente os alunos mais 
novos vão mais à plataforma 

  

Mas descobri que na verdade 
consigo resultados mais positivos 
com os meus FCE’s do que com 
os J.3’s 

Prof acha que consegue 
melhores resultados com os 
alunos mais velhos (FCE) 

 

2. Professor ‘normal’ P2 - Turma Nível I 

Temática 
pertinente 

Seq. 
Texto (discurso directo em 
itálico) 

Reformulação 
condensada/interpretação 

Dia 1 

Expectativas/intenções 
Resoluções dos 
professores 

1 Vou motivar os alunos do J.1 esta 
tarde. Em princípio espero que seja 
uma tarefa fácil porque estes alunos 
devoram actividade atrás de 
actividade. 

Como perspectiva, foca 
directamente a motivação. 
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(-) Reacção negativa 
dos alunos: 
Conteúdos fracos 

2 À medida que ia motivando os alunos 
obtive toda a espécie de reacções. 
Alguns alunos queixaram-se que não 
havia exercícios novos suficientes,  

Alunos descontentes com 
conteúdos 

(-) Reacção dos alunos 
(negativa): 
Falta de tempo devido 
à escola, ter de 
estudar 

3 outros queixaram-se que não 
conseguiam ir à plataforma porque 
tinham de estudar para os testes da 
escola. 

Têm de estudar para a escola 

Reacção dos alunos: 
acessibilidades 

4 A T. tem problemas com a Net (está 
muito lenta), por isso combinou com a 
recepcionista para vir às terças à 
escola para fazer algumas actividades 
na plataforma.  

Dificuldades em aceder 

(+) Reacção dos 
alunos (na aula) 
Adesão       

5 A maioria, contudo, está desejosa 
para fazer mais actividades na 
plataforma. 

Adesão por parte dos alunos 

Expectativas/intenções 
Interpelação directa 
dos alunos 

6 Há esperança no futuro! Whew! Hoje 
estiveram um pouco barulhentos. 
Disse-lhes que lhes ia mandar 
trabalho de casa por mail para a 
próxima aula. 
 

Boas perspectivas 

Motivação 
Interactividade, com 
publicitação junto dos 
alunos motivação 

7 Enviei mails a todos os alunos  

Expectativas/intenções 
 

8 Será que vão fazer o trabalho de 
casa? Vou ficar a torcer para que sim. 

 

(-) Reacção dos 
professores ao 
desempenho dos 
alunos (negativo) 
Decepção 

9 Entrei na plataforma com entusiasmo 
para verificar se os meus alunos 
maravilhosos tinham feito o trabalho 
de casa. O quê?! Só  C. e I. é que 
fizeram! Custa-me a acreditar. 

Afinal só 2 alunos foram à 
plataforma 

Dia 2 

(+) Reacção dos 
professores aos 
resultados dos alunos- 
incentivo positivo 

10 Fui dando os parabéns a C. e I. e 
começaram a chover desculpas. 
Ninguém gosta de ser excluído por 
isso usei a exclusão como carta de 
trunfo. Demoraram um pouco a 
acalmar-se. 

Incentivo aos 2 alunos, em frente 
à turma, como forma de 
motivação pelo exemplo 

Motivação: 
Auxílio no teste, 

11 Demoraram um pouco a acalmar-se. 
Alguns minutos mais tarde, apresentei 
o material novo da plataforma (revisão 
para o teste global). 
 

Tentar aliciar mostrando material 
parecido com o que vai calhar no 
teste 

(+) Reacção dos 
alunos (na aula) 
Adesão       

12 Pareceram interessados em fazer 
revisões. 
R. estava em pânico porque se tinha 
esquecido da password. A 
recepcionista rapidamente resolveu o 
problema. 

Interessados (na aula) 
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Motivação: 
Aliciamento com 
prémio 

13 Logo que mencionei a palavra 
“homework” os alunos começaram a 
refilar, mas eu estava preparada para 
essa reacção. Lembrei-lhes que 
ganhavam um “Yes” nos cartões do 
Club se fizessem os exercícios de 
revisão na plataforma.  
Ficaram todos felizes. Foi uma 
chantagem sem maldade, mas um 
professor tem de usar toda a espécie 
de truques para persuadir / educar os 
seus alunos. Sou muito mazinha. 

Promessa de prémio em troco de 
ida à Plataforma 

Dia 3 

Expectativas/intenções 
 

14 Hoje é o dia em que vêm filmar parte 
da aula. Estou bastante optimista 
acerca das reacções que os meus 
alunos vão ter. Preciso de usar 
linguagem simples e focar-me na 
importância da plataforma em termos 
de consolidação da matéria. 

Intenções para motivação: 
linguagem simples, importância 
da plataforma para consolidar a 
matéria 

Motivação: 
Conteúdos 
relacionados com os 
assuntos da aula 

15 1,2,3… acção, começou a filmagem. 
 Esclareci-os acerca das diferentes 
actividades na plataforma. Gritaram 
todos  em voz alta os nomes de 
actividades relacionadas com audição, 
leitura, gramática, jogos 
Era música para os meus ouvidos. 

Professora focou diversidade de 
conteúdos na plataforma 

(-) Reacção negativa 
dos alunos: 
Conteúdos fracos 

16 T. levantou a mão para dar a opinião: 
“as actividades são sempre as 
mesmas”. 
 

Falta de inovação nos conteúdos 

(+) Reacção dos 
alunos (na aula) 
Adesão      prémios 

17 P. interrompeu para dizer que fazia os  
exercícios na plataforma para receber 
muitos “Yes”. Queria derrotar a 
campeã da plataforma, C.  

Aluno que vai por competição e 
pelos prémios 

Motivação: 
senso comum, frases 
genéricas, vagas 

18 Bem, honestamente é a melhor 
política. Todos adoram fazer os jogos 
de vocabulário! As crianças serão 
sempre crianças. Resolvi perguntar-
lhes a seguinte questão “ O que é que 
vocês querem na plataforma?” 
Alguns querem desafios de futebol e 
outros querem filmes. Só estavam a 
ser parvinhos 

Opinião genérica da professora. 
Pergunta genérica, respostas a 
despropósito. 

 19 A filmagem correu OK! Preciso agora 
de verificar se fizeram o trabalho de 
casa (revisão). 

 

(+) Reacção dos 
professores aos 
resultados dos alunos 
(positivo)      Surpresa                

20 Wow! Só 4 alunos é que não fizeram. 
Os nossos esforços não foram em 
vão.  
 

A maioria foi à plataforma 

Expectativas/ 
esperança 
 

21 Tudo leva a crer que estes alunos vão 
continuar a trabalhar na plataforma no 
próximo ano quando forem J.2. 

Boas perspectivas para o futuro 
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3. Professor ‘esperto’ P3 - Turma Nível VI 

Características da turma: 

Há 12 alunos na turma. Esta turma é de nível diversificado (mixed-hability) e de 

idades diversas.  

 

Há alunos na turma que saltaram de nível há alguns anos atrás e como resultado 

disso têm algumas dificuldades em acompanhar o programa do curso. Este ano tem 

sido particularmente desafiador para os mais fracos pois muitos são de nível 

intermédio. 

 

Temática 
pertinente 

Seq. 
Texto (discurso directo em 
itálico) 

Reformulação 
condensada/interpretação 

Dia 1  

Expectativas 1 

Achei que visto este grupo ser um 
‘grupo especial’ com necessidades 
específicas, não iriam reagir do 
mesmo modo que uma turma de FCE 
regular que normalmente iria levar 
uma plataforma de ensino mais a 
sério..   

Desconfiança em relação à 
participação da turma, que é 
‘especial’ 

Motivação: 
Conteúdos 
relacionados com os 
assuntos da aula 

2 

Decidi apresentar a plataforma como 
uma ajuda às aulas regulares dos 
alunos, onde encontrariam exercícios 
úteis baseados no que estariam a 
fazer na aula 

Estratégia: motivar através dos 
conteúdos relacionados com as 
aulas e… 

Motivação: 
Auxílio no teste, 
exame 

3 
, assim como prática de exame que 
lhes daria uma ajuda útil no exame de 
FCE. 

… com o exame que os espera 
no futuro próximo 

(-) Reacção dos alunos 
(negativa): 
Indiferenca 

4 
Obtive olhares inexpressivos da parte 
da maioria deles. 

Os alunos não reagiram 

(+) Reacção dos 
alunos: 
entusiasmo 

5 

‘D’, que é um aluno brilhante, disse 
que era uma boa ideia; ‘J’ começou a 
estudar Inglês connosco o ano 
passado e tem dificuldades básicas, 
mas sorriu de orelha a orelha com a 
perspectiva de fazer algo inovador; 

2 alunos reagiram de forma 
positiva 

(-) Reacção dos alunos 
(negativa): Indiferença 

6 

e ‘F’, outro aluno brilhante que eu 
pensava que ia ficar bastante 
entusiasmado com a ideia, apenas se 
entreteve com a bolsa das canetas. 

1 aluno decepcionou porque não 
se interessou 

Motivação (técnica) 
Explicar/motivar em 
pequenos grupos 

7 

Mostrei aos alunos (em grupos de 
três) o que estava disponível na 
plataforma e pareceram bastante 
interessados. 

Técnica motivacional evitando a 
totalidade dos alunos, em 
pequenos grupos 

(-) Reacção dos alunos 
(negativa): 
Receio de reacção 
positiva perante os 
outros 

8 

Talvez o facto de que não queiram 
reagir de forma positiva em frente de 
toda a turma tivesse contribuído para 
a reacção inicial sem entusiasmo. 

Prof acha que alguns alunos 
podem não estar à vontade em 
frente dos outros 
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Expectativas 9 

Vamos ver após a primeira semana 
quantas pessoas foram 
suficientemente curiosas para visitar a 
plataforma. 

Será que os alunos vão por 
curiosidade? 

 10 
Ao fim de uma semana, verifiquei 
quem tinha visitado a plataforma. 

 

(+) Reacção dos 
professores aos 
resultados dos alunos-  
surpresa 

11 

‘D’, que eu pensava que iria 
imediatamente, nem se ‘logou’. ‘F’, o 
outro aluno brilhante que eu pensava 
que estaria bastante interessado, 
também não foi lá. 

2 alunos que seriam de ir, não 
foram 

 12 
Contudo, ‘J’ esteve lá a maior parte 
dos dias e tentou fazer a maioria dos 
exercícios. 

1 aluno esteve quase sempre 

(+) Reacção dos 
professores aos 
resultados dos alunos-  
surpresa 

13 

Surpreendentemente ‘P’, que é 
perturbador e nunca parece levar as 
coisas a sério, visitou a plataforma 
regularmente durante a semana e até 
sugeriu um vídeo clip para a página 
frontal. 

1 aluno surpreendeu, pois não 
era esperado 

Dia 2 

Expectativas/intenções 
Mudança de técnica 

14 
Como incentivo para irem à 
plataforma, vou dar-lhes um exercício 
de leitura para ser feito na plataforma.  

Tenta apostar em conteúdo 
diferente 

Expectativas 15 

Talvez estejam cansados de fazer 
exercícios no Workbook e clicar no 
rato para seleccionar uma resposta 
talvez os motive mais do que pegar 
numa caneta. 

Hipótese: fazerem a mesma 
actividade, mas com o 
computador, talvez demova os 
alunos 

Expectativas/intenções 
Mudança de técnica: 
cuidado na 
apresentação 

16 

Guardei 5 minutos no final da aula 
para a apresentação dos exercícios de 
leitura. Pensei que se gastasse 
demasiado tempo a falar do que 
queria que eles fizessem para trabalho 
de casa, podia ter o efeito contrário e 
eles literalmente ‘desligariam’.. 

Cuidado com a apresentação: 
pouco tempo, para os alunos não 
se alhearem da mensagem 

 17 

Portanto, depressa e de forma clara, 
escrevi o nome do exercício no quadro 
e disse-lhes que eu esperava que eles 
o fizessem como trabalho de casa.  

Apresentação rápida, clara e com 
apoio escrito no quadro 

(-) Reacção dos alunos 
(negativa): 
Indiferenca 

18 
Escreveram isso no sumário sem 
comentários 

Alunos não reagiram 

(-) Reacção dos 
professores ao 
desempenho dos 
alunos (negativo) 
positiva 

19 
5 alunos fizeram o exercício de leitura. 
De facto, ‘P’ repetiu o exercício até ter 
todas as respostas certas! 

Reacção positiva da professora 
em relação aos 5 que foram (1 
até foi muitas vezes) 

(-) Reacção dos 
professores ao 
desempenho dos 
alunos (negativo) 
Decepção 

20 
Fiquei bastante decepcionada por o 
resto da turma nem se ter incomodado 
em abrir o exercício… 

Reacção negativa (decepção) em 
relação à maioria, que nem se 
logou na plataforma 

Dia 3 

Expectativas/intenções 
Dando força ao tema 

21 
Os alunos estão presentemente numa 
unidade relacionada com tecnologia, 
por isso pensei que seria motivador 

Tentar um tema interessante para 
motivar a ida à plataforma, 
envolvendo os alunos num 
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para eles fazerem um projecto 
“Christmassy” relacionado como o 
tema. Os alunos devem inventar um 
gadget relacionado com o Natal e 
colocamos os resultados na 
plataforma. 
 

projecto que os faça pensar  

(+) Reacção dos 
alunos (na aula) 
Adesão       

22 

.Os alunos na verdade reagiram 
bastante bem à ideia de inventarem 
um “Christmas gadget”, alguns até 
tinham bastante piada. Tiveram de 
fazer um plano do invento e 
apresentá-lo à turma. Perguntei-lhes 
se eles preferiam ser filmados ou se 
eu tirava fotos. 
 

Boa reacção ao projecto que 
envolve criatividade 

Motivação: 
Publicação de 
assuntos de interesse 
pessoal 

23 
Preferiram as fotos, o que é bom, 
porque os obriga a ir à plataforma. 

Prof deu à escolha: filmagem ou 
fotografia. Alunos preferiram ser 
fotografados. 

Motivação: 
Publicação de 
assuntos de interesse 
pessoal 

24 

À medida que iam apresentando as 
invenções eu tirei fotos e coloquei-as 
depois na plataforma. Muitos alunos 
estavam curiosos para lá ir e vê-las, 
mas só o fizeram quando chegaram à 
escola. Muito poucos tiraram tempo 
para se logar na plataforma em casa. 

Sucesso relativo: os alunos foram 
à plataforma para ver as suas 
fotos, mas não em casa, na 
escola. 

Dia 4 

Motivação (técnica) 
Explicar/motivar em 
pequenos grupos e 
fora da sala de aula               
 

25 

A actividade na plataforma tem sido 
bastante reduzida, portanto eu acho 
que os vou injectar com outra dose de 
motivação à plataforma. Desta vez 
acho que os levo para fora da sala de 
aula- uma mudança de espaço deve 
acordá-los um pouco! 
Deixei trabalho para a turma e levei os 
alunos em grupos de três ao 
computador da recepção 

Mudança de técnica motivacional: 
fora da sala de aula, em grupos 

Motivação: 
Provocar receio com 
publicar registos da 
plataforma/e prof 
omnisciente 

26 

. Primeiro mostrei-lhes os registos das 
actividades deles e da sua 
participação para lhes fazer entender 
que estamos ao corrente de que não 
têm vindo a participar do modo como 
gostaríamos.. 

Demonstração peranre os alunos 
de professor omnisciente em 
relação à plataforma 

(-) Reacção negativa 
dos alunos: 
Preocupação  e 
indiferença 

27 
Alguns ficaram claramente 
embaraçados, outros encolheram os 
ombros e não se importaram.  

Reacção dos alunos 
diferenciadas 

Motivação: 
Marcação de prazo 
limite 

28 

Depois mostrei-lhes algumas 
actividades novas na plataforma e dei-
lhes um prazo para fazerem 
actividades de vocabulário e de leitura 

Novos conteúdos e estipulação 
de prazo 

(-) Reacção dos 
professores ao 
desempenho dos 
alunos (negativo) 
Decepção 

29 

Estou tão decepcionada! O meu 
esforço em abanar-lhes as 
consciências não resultou. Há pouca 
diferença na actividade deles antes e 
depois da aula de motivação. Muitos 

Professora nota que o seu 
esforço não está a dar resultados 
e que a falta de participação na 
plataforma é decepcionante 
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dos alunos fracos que podiam muito 
bem pelo menos tentar actividades 
divertidas não visitam a plataforma há 
imenso tempo. 

Dia 5 

Expectativas/intenções 
Mudança de técnica: 
conteúdos 
 

30 

Uma vez que as turmas do FCE1 vão 
fazer um exame simulado em vez do 
segundo teste global, foram colocadas 
actividades de prática de exame na 
plataforma para os alunos fazerem. 
Vou apresentá-las na esperança de 
que a ideia de fazerem o primeiro 
exame simulado os intimide. 

Prof tenta plataforma como apoio 
ao exame, e que o receio do 
exame motive os alunos 

Motivação: 
Auxílio no exame 

31 

Enquanto fazia a apresentação das 
actividades de revisão e prática, tentei 
fazê-los entender que praticar a 
técnica é fundamental para passar no 
exame do FCE.. 

Prof realça as especificidades do 
exame, que é preciso praticar 

Expectativa 32 
Esperamos que, como se aproxima o 
exame simulado, eles se inspirem e 
façam actividades na plataforma 

 

(-) Reacção negativa 
dos alunos: 
desinteresse 

33 

Os mesmos 4 ou 5 alunos é que 
visitaram a plataforma, e mesmo 
assim alguns só abriram o exercício e 
não tentaram fazê-lo.. 

Só foram os alunos do costume, 
os outros não se demoveram 

(-) Reacção dos 
professores ao 
desempenho dos 
alunos (negativo) 
Decepção 

34 

Honestamente não sei se é uma falta 
genérica de motivação ou se não se 
sentem à vontade a trabalhar no 
computador. Qualquer que seja a 
razão, esta turma perdeu muitas 
oportunidades até agora 

Decepção, impotência da prof 
perante a falta de participação 
dos alunos na plataforma 

 

8. Professor ‘esperto’ P4 - Turma Nível II 

 

12 Alunos, turma com dificuldades de aprendizagem 

Temática pertinente Seq. 
Texto (discurso directo 
em itálico) 

Reformulação 
condensada/interpretação 

Dia 1  

(-) Reacção dos alunos (na 
aula) 
Indiferença    

1 Hoje os alunos estavam um 
pouco irrequietos. A A. estava 
toda excitada porque a irmã vai 
cantar na televisão e esteve 
sempre a falar do mesmo ( e, 
por coincidência, a aula foi 
sobre televisão) 

Alunos desinteressados devido a 
outros estímulos mais fortes por 
parte de uma aluna que contagia 
a turma. 

 2 Começámos uma nova unidade 
do livro .Apresentei um novo 
tópico de vocabulário :  
television   programmes 

Apresentação de conteúdos na 
aula 

Motivação: 
Pedido directo 

3 No fim de apresentar todo o 
vocabulário, deles terem 
passado as palavras para o 

Pedido directo npara irem à 
Plataforma 
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vocabulary book e termos feito 
os exercícios do livro disse-lhes 
para irem à plataforma e 
tentarem fazer os novos 
exercícios sobre este assunto. 

Reacção dos alunos: 
acessibilidades 

4 A A. respondeu “ Ó Teacher 
mas eu não consigo ir à Net em 
casa!” 

Sem acesso à internet 

(-) Reacção dos alunos: 
Falta de tempo devido à 
escola, ter de estudar 

5 A B. C. aproveitou para dizer 
que nas férias tinha feito alguns 
exercícios na plataforma mas 
que agora tinha pouco tempo 
porque tinha muitos trabalhos 
da escola. 

Falta de tempo devido à escola 

Expectativas/intenções: 
conteúdos (utilidade) 

6 Os exercícios que seleccionei 
para a plataforma sobre este 
tópico  ajudam os alunos nas 
três áreas da língua: Listening / 
speaking and Writing 

Motivação para ajuda nos skills 

Dia 2 

Expectativas/  
Motivação (on line): 
Conteúdos interessantes 

7 Hoje coloquei na plataforma 
(página inicial) um texto 
pequenino sobre o ANZAC Day 
(25 Abril que se celebra na 
Australia e na Nova Zelândia). 
Trata-se de um pequeno 
exercício de Reading (General 
knowledge)  
Pensei que era engraçado se os 
alunos fossem à plataforma e 
lessem o texto. 

Projecto aliciante na Plataforma 

Motivação: 
Desafio, descoberta 

8 A M.  vai dar aula hoje. Pedi-lhe 
para ela lançar o desafio: 
“ O que é  ANZAC DAY?” “ Vão 
à plataforma , tentem descobrir 
e enviem um mail à professora 
A. com a resposta”. 

Desperta a curiosidade 

Dia 3 

(+) Reacção dos alunos (na 
Plataforma) 
Adesão       

9 Hoje verifiquei que : 
A R. me tinha mandado um mail 
com a resposta sobre o ANZAC 
DAY e que também tinha feito 
os exercícios sobre  television 
programmes . 

Verificação da Plataforma 

Interactividade: 
mail para aluno (2) 

10 Respondi-lhe. 
A A., também fez os exercícios 
de vocabulário. Mandei-lhe 
mensagem. 

Envio de mail 

Expectativas/intenções: 
Plataforma (importância) 

11 Logo vou dar-lhe aula e vou 
falar novamente na importância 
de praticar na plataforma. 

Intenção para motivar 
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Motivação: 
prémio 

12 Também levo um ‘small prize’ 
para a R. 

Prémio 

Motivação 
provocar inveja 

13 Antes da aula estive com os 
alunos cá fora. 
Eu ‘-Então foram à plataforma? ‘ 
‘-Houve duas meninas que 
fizeram os exercícios e eu 
mandei mensagem, não sei se 
já viram.’ 

Fala com os alunos antes das 
aulas 

Motivação: 
Interpelação directa 

14 Eu ‘-Então porque é que não 
vão agora um bocadinho À 
plataforma antes da aula e 
vêem?’ ‘E os outros porque é 
que não fizeram os exercícios 
que eu pedi? 

Interpelação directa, tenta motivar 
com ida dentro da escola 

Reacção dos alunos: 
Esquecimento 

15 J: Não me lembrei teacher, mas 
eu vou já fazer. 

 

Reacção dos alunos: 
acessibilidades 

16 B.D.:  Eu estou sem Net em 
casa 

 

(-) Reacção dos alunos: 
Falta de tempo devido à 
escola, ter de estudar 

17 B.C.: Eu tive de estudar  

Motivação: 
prémio 

18 Quando entramos para a aula , 
dei os parabéns à Rafaela e 
entreguei-lhe um prémio – por 
ter sido a única a descobrir o 
que era o Anzac Day. 

Parabéns em público 

Motivação: 
Verdades geralmente 
aceites, senso comum, 
frases genéricas 

19 Aproveitei a oportunidade para 
lhes dizer que não devem 
esperar que as professoras lhes 
dêem sempre prémios ‘fisicos’ 
quando vão à plataforma porque 
o maior prémio que podem obter 
é terem uma plataforma à 
disposição deles para 
praticarem o Inglês de uma 
forma fácil e divertida. 

Explicação do sentido do prémio, 
para evitar falsas interpretações 

Motivação (aula): 
Aspectos lúdicos 

20 E para lhes provar que tinha 
razão disse-lhes:  
‘-Agora vamos jogar um jogo 
para ver se vocês sabem o 
vocabulário que eu ensinei na 
última aula e que estava na 
plataforma para vocês 
praticarem.’ 

Jogo na aula como motivação à 
língua. 

Motivação: 
aliciamento com prémio 

21 -Não te importes. No final do 
ano, eu e a professora M.vamos 
atribuir YES a quem mais 
trabalhou.’ 

Promessa de incentivo 

Motivação: 
Receio, omnisciência do 
prof. em relação à 
plataforma 

22 -‘Nós sabemos sempre aquilo 
que vocês fazem porque o 
computador é muito nosso 
amigo e deixa-nos consultar o 
vosso profile e ver tudo o que se 

Fala aos alunos da sua 
omnisciência em relação à 
Plataforma 
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passa na plataforma’ 

Dia 4  

Motivação: 
forum 

23 A M. lançou um novo Forum na 
plataforma “My favourite TV 
programme”.  

Forum 

Dia 5  

(-) Reacção dos alunos : 
Não adesão, não vão 

23 Até à data só a M. e eu é que 
escrevemos no fórum. Amanhã 
na minha aula vou motivá-los. 

Não participação dos alunos no 
fórum 

Dia 6 

(-) Reacção dos profs ao 
desempenho dos alunos  
Expõe seu desagrado/ 
decepção aos alunos                                  

24 Antes da aula falei com alguns 
alunos sobre o Fórum. 
“Então vocês ainda não foram 
ao novo fórum sobre os TV 
programmes” 

Interpelação directa 

(-) Reacção dos alunos: 
Não é motivador ir à 
Plataforma. 

25 J.: Isso é seca Descontentamento do aluno 

(-) Reacção dos professores 
ao desempenho dos alunos: 
Expõe seu desagrado/ 
decepção aos alunos                                  

26 No Início da aula falei com a 
turma e disse-lhes que tinha 
estado a consultar a plataforma 
e que tinha verificado, com 
muita pena minha, que só 3 
alunos é que tinham feito os 
exercícios novos.  

Expressa sentimentos aos alunos 
pela fraca participação 

Motivação: 
Pedido directo 

27 Pedi-lhes novamente para 
arranjarem um bocadinho de 
tempo para irem à plataforma 
porque era bom para eles. 

Pedido directo 

Motivação: 
Auxílio no teste, exame 

28 Também aproveitei a 
oportunidade para lhes dizer 
que na 3ª semana de Maio eles 
podiam fazer exercícios de 
revisão para o teste Global. 

Assuntos de interesse dos 
alunos: testes 

(-) Reacção dos alunos: 
Indiferenca 

29 Não houve manifestações por 
parte deles 

Indiferença 

Dia 7 

(-) Reacção dos alunos: 
vão pouco 

30 Recebi apenas dois mails com 
as composições passadas a 
limpo. Pedi à Michelle para os 
lembrar amanhã na aula dela. 

Fraca participação 

(+)Reacção dos professores 
aos resultados dos alunos- 
incentivo positivo 

31 R.: “Teacher, eu fiz o forum dos 
TV programmes e a J. também” 
EU: “Muito bem. Estou muito 
satisfeita convosco. E já vram o 
mail que vos mandei com as 

Incentivo aos que foram, apenas, 
para motivar os outros 
indirectamente 



ANEXOS 

 

450 

 

vossas composições 
corrigidas?” 
R./J.: “Sim!” 

(-) Reacção dos alunos 
(negativa): 
Falta de tempo  

32 A A. ainda não mandou a 
composição. Quando a 
questionei respondeu que não 
tinha tido tempo porque tem 
andado sempre em Lisboa com 
a irmã nos ensaios, etc, etc. 

Falta de tempo do aluno 

Motivação: 
Publicação de assuntos de 
interesse pessoal 

33 Também os informei que na 
próxima semana as notas das 
orais já estarão disponíveis na 
plataforma. 

Notas na Plataforma 

Dia 8 

Expectativa/ motivação: 
publicidade 

34 Hoje depois de analisar as 
activity reports e de constatar 
que são sempre os mesmos a 
fazer alguma coisa , resolvi 
“abanar” os alunos para ver o 
que dá. 
Fiz um print com os Last Access 
de todos os alunos e criei um 
TOP STUDENT OF THE 
MONTH (vd anexo) 
Vou mostrar na aula para ver a 
reacção. 

Publicitação dos alunos que têm 
ido, para estimular os outros 

Reacção dos alunos: 
admiração 
(Omnisciência do prof em 
relação à plataforma) 

35 Antes de começarmos mostrei o 
print. Ficaram um bocadinho 
admirados por eu ter tanta 
informação sobre o 
desempenho deles na 
plataforma.  
 

 

(+) Reacção dos alunos  
Adesão       

36 Verifiquei que o print “mexeu” 
um pouco com eles. 90% 
daqueles que há muito tempo 
não iam à plataforma, foram e 
fizeram 3 ou 4 exercícios. 

Bom resultado com a publicitação 

(+) Reacção dos professores 
aos resultados dos alunos- 
contentamento 

37 Disse a todos que estava muito 
contente por eles terem ido á 
plataforma e que esperava que 
este mês a participação fosse 
melhor do que a do mês 
passado. 

Manifestação de contentamento 
por parte do professor 

Motivação: 
Publicação de assuntos de 
interesse pessoal 

38 Também lhes disse que a partir 
de 5ª feira podiam ver as notas 
deles das orais. 

Publicitação das notas deles, de 
interesse geral 

Dia 9 

Motivação 
Interactividade, mail 

39 Enviei mensagens a todos os 
alunos que foram à plataforma 
esta semana- incentivo 
Coloquei as notas das orais e 
mandei mensagem colectiva a 

Mensagens aos alunos por mail 
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informar. 
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Anexo VIII: 

Confronto dos 4 diários, em função de categorias mais prementes 
Te

m
as

  Professores normais Professores espertos 

Sub-temas P1n 
   
Nível   
      III 

   P2n 
Nível 

I 
   P3e 

Nível 
VI 

P4e 
Nível 

II 

E
xp

ec
ta

ti
va

s 
d

o
s 

p
ro

fe
ss

o
re

s 

  
 
 
 
Tenho de usar uma 
abordagem diferente 
dos FCE que são 
mais maduros. 

Seq  
 
 
Vou motivar os alunos 
do J.1 esta tarde. Em 
princípio espero que 
seja uma tarefa fácil 
 
 
Será que vão fazer o 
trabalho de casa? 
Vou ficar a torcer para 
que sim. 
 
Preciso de usar 
linguagem simples e 
focar-me na 
importância da 
plataforma em termos 
de consolidação da 
matéria. 
 
Tudo leva a crer que 
estes alunos vão 

Seq  
[É]um ‘grupo especial’ com 
necessidades específicas, não iriam 
reagir do mesmo modo que uma 
turma de FCE regular 
 
Vamos ver após a primeira semana 
quantas pessoas foram suficientemente 
curiosas para visitar a plataforma 
 
clicar no rato para seleccionar uma 
resposta talvez os motive mais do que 
pegar numa caneta. 
 
Esperamos que, como se aproxima o 
exame simulado, eles se inspirem e façam 
actividades na plataforma 

Seq  
 
 
Logo vou dar-lhe 
aula e vou falar 
novamente na 
importância de 
praticar na 
plataforma. 
 
Amanhã na minha 
aula vou motivá-
los 
 
resolvi “abanar” 
os alunos para ver 
o que dá. 
 
Vou mostrar na 
aula para ver a 
reacção. 
 
esperava que este 
mês a 
participação fosse 

Seq 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Expectativas 
prévias 

 intenções 
resoluções 

 
 
4 

 
 
1 
 
 
 
 
8 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
21 

1 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 

 
 
12 
 
 
 
 
26 
 
 
42 
 
 
44 
 
 
48b 
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continuar a trabalhar 
na plataforma no 
próximo ano quando 
forem J.2. 

32 melhor do que a 
do mês passado. 

Expectativas/in
tenções 
Interpelação 
directa dos 
alunos 

Hoje perguntei à 
minha turma quanto 
tempo tinha passado 
desde que foram à 
plataforma. 

1    

 
   

 
 
 
 
 
 

    Como incentivo para irem à plataforma, vou 
dar-lhes um exercício de leitura para ser 
feito na plataforma. 
 

Os alunos devem inventar um gadget 
relacionado com o Natal e colocamos os 

resultados na plataforma. 

14 
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Mudança de 
técnica: 
conteúdos 

 
foram colocadas actividades de prática de 
exame na plataforma para os alunos 
fazerem. Vou apresentá-las na esperança 
de que a ideia de fazerem o primeiro 
exame simulado os intimide. 

21 
 
 
 
 
30 

         

P
ro

ce
ss

o
s 

m
o

ti
va

ci
o

n
ai

s 
 

 
Mudança de 
técnica: 
 

Inovação/ 
Novidade/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desafio, 
descoberta 
curiosidade 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eu sabia que havia 
uma pessoa que 
trabalhou muito na 
plataforma, que tinha 
feito praticamente 
tudo com boas notas. 
Ficaram intrigados a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

     
 
Apresentei um novo 
tópico de vocabulário: 
television   programmes 
 
[Coloquei] um texto 
pequenino sobre o 
ANZAC Day (…)  
 
Pensei que era 
engraçado se os alunos 
fossem à plataforma e 
lessem o texto.  
 
“ O que é  ANZAC DAY?” 
“ Vão à plataforma , 
tentem descobrir e 
enviem um mail à 
professora A. com a 
resposta. 
 
 
‘ 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
8b 
 
 
 
 
 
9 
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Aspectos 
lúdicos 
 
 
 
 
 

quererem saber quem 
era 

 
Agora vamos jogar um 
jogo para ver se vocês 
sabem o vocabulário que 
eu ensinei na última aula 
e que estava na 
plataforma para vocês 
praticarem.’ 
Jogamos Hangman e a 
maior parte deles (os que 
estiveram na plataforma) 
sabiam as palavras 
 

 
 
 
 
19 

Conteúdos 
directamente 
relacionados 
com as  
aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Também precisam de 
ajuda com o present 
perfect 

7 Gritaram todos  em 
voz alta os nomes de 
actividades 
relacionadas com 
audição, leitura, 
gramática, jogos 

15 Decidi apresentar a plataforma como 
uma ajuda às aulas regulares dos 
alunos, onde encontrariam 
exercícios úteis baseados no que 
estariam a fazer na aula 

2 disse-lhes  para irem à 
plataforma e tentarem 
fazer os novos exercícios 
sobre este assunto [do 
livro de curso] 
 
(…)o vocabulário que eu 
ensinei na última aula e 
que estava na plataforma 
para vocês praticarem.’ 
 
Hoje a aula foi 
apresentação dos 
comparativos. Informei-os 
de que  
podiam ir à plataforma e 
que podiam fazer 
exercícios sobre esta 
matéria. 
 
[Trabalho escrito na aula 
(composição) para ser 

3 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
50 
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Forum 

enviada pelos alunos via 
plataforma] 
 
A M. e eu  lançámos um 
novo forum na plataforma 
com o tema: “My favourite 
TV programme”. 
 
[Motivação à participação 

no fórum.] 
 
 

32 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
27 

Auxílio nas  
notas, testes, 
exames 

Também as revisões 
para o teste global 
que se aproxima já 
estão na plataforma. 
 
A B. disse que ia à 
plataforma porque 
assim podia ver o que 
ia sair no teste global.  

 

6 
 
 
 
 
13 

, apresentei o material 
novo da plataforma 
(revisão para o teste 
global). 

11 assim como prática de exame que 
lhes daria uma ajuda útil no exame 
de FCE. 
 
(…)tentei fazê-los entender que 
praticar a técnica é fundamental para 
passar no exame do FCE.. 

3 
 
 
 
 
31 

eles podiam fazer 
exercícios de revisão [na 
Plataforma] para o teste 
Global. 
 
podiam fazer exercícios de 
revisão para o teste 
Global. 

30 
 
 
 
 
40 

Concorrência 
entre alunos 

      Fiz um print com os Last 
Access de todos os alunos 
e criei um TOP STUDENT 
OF THE MONTH 

43 
 
 

Verdades 
geralmente 
aceites, senso 
comum, frases 
genéricas 

      [Prof. fala dos benefícios 
da plataforma, que não 
estão ligados a prémios.] 
 
Na plataforma o que 
interessa mais é a prática 
e não a nota que se obtém 
 

18 
 
 
 
 
 
20 
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(…) porque era bom para 
eles. 

 
 
 
29 

Provocar 
receio: 
Publicitar 
registos do 
histórico da 
plataforma 

    Primeiro mostrei-lhes os registos das 
actividades deles e da sua 
participação para lhes fazer entender 
que estamos ao corrente 

26 antes de começarmos 
mostrei o print 

45 

Marcação de 
prazo limite 

    (…) e dei-lhes um prazo para 
fazerem actividades de vocabulário e 
de leitura 

28   

(técnica) 
Explicar em 
pequenos 
grupos 
 

    Mostrei aos alunos (em grupos de 
três) o que estava disponível na 
plataforma 
 
Deixei trabalho para a turma e levei 
os alunos em grupos de três ao 
computador da recepção 

7 
 
 
 
25
b 

  

(técnica) 

Explicar fora da 
sala de 

aula               
 

    Desta vez acho que os levo para 
fora da sala de aula- uma mudança 
de espaço deve acordá-los um 
pouco! 

 

25   

Cuidado 
especial na 
apresentação 

    [demarcação de tempo: apenas 5 
minutos para os alunos não se 
alhearem da mensagem] 
 
Portanto, depressa e de forma clara, 
escrevi o nome do exercício no 
quadro(…) 

16 
 
 
 
 
17 

  

Fora das aulas: Também lhes posso 9 Disse-lhes que lhes ia 6   Respondi-lhe [mail, à R.]: 10 
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(interactividade
) 
 
Reavivar 
 
Contactos por 
mail 
 
publicitar junto 
dos alunos como 
incentivo 

falar da possibilidade 
de escreverem e de 
receberem 
mensagens minhas. 
Talvez mais alunos 
me passem a enviar 
mensagens 

mandar trabalho de 
casa por mail para a 
próxima aula. 
 
Enviei mails a todos 
os alunos 

 

 
 
 
7 

Well done!  
(…)I was very happy to 
see that you've already 

done the exercises on TV 
programmes. 

Keep on your good work! 
 

Enviei as correcções dos 
que fizeram e mandei 

mensagens ( via 
plataforma) para os que 
ainda não entregaram. 

 
. Mandei-lhe [à A.] 
mensagem: 
I was very happy (…) 
Well done ! 
 
“eu mandei mensagem, 
não sei se já viram.’ 
 
E já viram o mail que vos 
mandei com as vossas 
composições corrigidas?” 
 
Enviei mensagens a todos 
os alunos que foram à 
plataforma esta semana 
 
(…)mandei mensagem 
colectiva a informar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
14
b 
 
 
38 
 
 
 
 
50 
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52
b 

 Pedido 
directo 
 

Pedi-lhes para fazerem 
os exercícios de 
gramática sobre o 
present perfect uma vez 
que acabaram de o dar 
na aula. 

2     Porque é que não fizeram 
os exercícios que eu pedi? 

 
“Então vamos lá ver quem 
é que arranja 5 minutinhos 

para escrever no fórum” 
 
 

Pedi-lhes  para irem à 
plataforma porque era bom 

para eles. 
 

 
 
 
 

27 
 
 
 

 
 
29 

Aliciamento, 
Recompensa/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganhavam um “Yes” 
nos cartões do Club 
se fizessem os 
exercícios de revisão 
na plataforma.  
 
P.interrompeu para 
dizer que fazia os  
exercícios na 
plataforma para 
receber muitos “Yes”. 

 

13 
 
 
 
 
 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dei os parabéns à R. e 
entreguei-lhe um prémio 

 
 ‘-Eu a ti dava um 
chocolate porque sei que 
és guloso.’ 
 
No final do ano, eu e a 
professora M. vamos 
atribuir YES[prémio] a 
quem mais trabalhou.’ 
 
 
 
Também levo um ‘small 
prize’ para a R. 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 

21 
 
 

 
 
13 
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Publicação de 
assuntos de 
interesse 
pessoal 

Querem saber as notas 
da oralidade do teste 
global, posso usar isso 
para os convencer 

 
5 

Preferiram as fotos, o que é bom, 
porque os obriga a ir à plataforma. 

23 (…)na próxima semana as 
notas das orais já estarão 
disponíveis na plataforma. 
 
Coloquei as notas das 
orais 

 
41 
 
 
 
 
 
 
52 

Medo/receio: 
 
Omnisciência do 
prof emrelação à 
plataforma 

    (…)para lhes fazer entender que 
estamos ao corrente 

26  
-‘Nós sabemos sempre 
aquilo que vocês fazem 
porque o computador é 
muito nosso amigo e 
deixa-nos consultar o 
vosso profile e ver tudo o 
que se passa na 
plataforma’ 
 
 

22 
 

Incentivo 
positivo 

      “Muito bem. Estou muito 
satisfeita convosco”. 

 
Keep on your good work! 

 
I was very happy (…) 
Well done ! 

 

37 
 
 
 

10 
 
 
 

14 

 

R
ea

cç
ã

o
 d

o
s 

al
u

n
o

s  
Tempo 
 

O N. disse que 
tinha limitações 
de tempo na 
internet 

17     B.: (…) que agora tinha 
pouco tempo… 
 
respondeu que não tinha 
tido tempo (A.) 

5 
 
 
 
39 
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Escola 
Testes 
estudo 

As raparigas 
começaram a 
falar acerca de 
terem tantos 
testes para que 
têm de estudar, 

19 não conseguiam ir à 
plataforma porque 
tinham de estudar 
para os testes da 
escola. 

 

3   B.:porque tinha muitos 
trabalhos da escola. 

 
B.C.: Eu tive de estudar. 

 
[Não foi à Plataforma] 
porque tinha muitos 
testes na escola (A.). 
 

5 
 
 
 
15 

Dificuldades 
acesso 

[O avô] pagava 
a internet e não 
queria que ele a 
usasse. 

18 A T. tem problemas 
com a Net 

4   “Eu não consigo ir à Net 
em casa!” (A.) 

 
B.: Eu estou sem Net em 
casa 
 

4 
 
 
15 

Esquecimento . 

 
 
 

    J.:  Não me lembrei  
teacher, mas eu vou já 
fazer 

15 
 
 

Não é motivador       Aluno: “Isso é seca” 
 
 

27 

Conteúdos fracos A M. sugere que 
é porque na 
plataforma as 
respostas aos 
exercícios já lá 
estão, só têm 
de as escolher, 
enquanto no 
teste têm de 
realmente 
produzir 
linguagem. 

 

1 Alguns alunos 
queixaram-se que 
não havia 
exercícios novos 
suficientes, 
 
T. levantou a mão 
para dar a opinião: 
“as actividades são 
sempre as 
mesmas”. 

 

2 
 
 
 
16 
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Indiferença 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desinteresse 

Muitos 
silêncios. 

1   Obtive olhares inexpressivos da parte 
da maioria deles. 
 
‘F’, apenas se entreteve com a bolsa 
das canetas. 
 
Escreveram isso no sumário sem 
comentários 
 
(…)outros encolheram os ombros e 
não se importaram. 
(…)e mesmo assim alguns só 
abriram o exercício e não tentaram 
fazê-lo.. 

4 
 
 
6 
 
 
18 
 
 
27 
 
33 

Não houve 
manifestações por parte 
deles. 

31 

(?) Preocupaçã 
curiosidade 

    Alguns ficaram claramente 
embaraçados, 

27   

(?) 

Admiração 
Receio 
vergonha 

e eles ficaram 
muito quietos e 
pareciam 
envergonhados 
com eles 
próprios. 

16   Talvez o facto de que não queiram 
reagir de forma positiva em frente de 
toda a turma tivesse contribuído para 
a reacção inicial sem entusiasmo. 

8 Ficaram um bocadinho 
admirados por eu ter 
tanta informação sobre o 
desempenho deles na 
plataforma 
 
Verifiquei que o print 
[relatório das 
actividades] “mexeu” um 
pouco com eles. 
 
[em relação à 
omnisciência] Aluno: 
“Olha não vale a pena 
inventares porque a 
teacher sabe tudo o que 
nós fazemos na 
plataforma.” 

45
b 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
47 
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Não adesão, não vão Muitos não 
fizeram o 
trabalho de 
casa que eu 
marquei e 
podiam ter 
beneficiado da 
plataforma para 
isso. 

8      
 

 (Na aula) 

Entusiasmo/ 
Adesão 
 

. Todos 

concordaram. 
[em fazer 
exercícios na 
plataforma] 

3b A maioria, contudo, 
está desejosa para 
fazer mais 
actividades na 
plataforma. 
 
Pareceram 
interessados em 
fazer revisões. 

 

5 
 
 
 
 
12 

D’, disse que era uma boa ideia; ‘J’ 
sorriu de orelha a orelha com a 
perspectiva de fazer algo inovador; 
 
5 alunos fizeram o exercício de 
leitura. De facto, ‘P’ repetiu o 
exercício até ter todas as respostas 
certas! 
 
.Os alunos na verdade reagiram 
bastante bem à ideia de inventarem 
um “Christmas gadget”, 

5 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
22 

Disse a todos que 
estava muito contente 
por eles terem ido á 
plataforma 
 

48 

 
 

        

R
ea

cç
ão

 d
o

s 
  

p
ro

fe
ss

o
re

s 

 
 
 
Incentivo positivo 

  Fui dando os 
parabéns a C. e I. e 
começaram a 
chover desculpas. 

10   [Prof. responde por mail 
a aluna que tinha 
participado] (2) 
 
 
“Muito bem. Estou muito 
satisfeita convosco”. 
 

10 
11 
 
 
 
37 
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Disse a todos que 
estava muito contente 
por eles terem ido á 
plataforma 
 
 

 
48 
 
 
 
 
 

Decepção 
 

Estou muito 
decepcionada 
com os 
resultados dos 
alunos que 
foram à 
plataforma. 
Esperava que 
fossem mais 
mas nem 
sequer a B. foi 
 
Para resumir, 
fiquei um pouco 
desanimada 
com estes 
alunos, nem 
todos, claro, 
mas esperava 
que fossem 
mais à 
plataforma, uma 
vez que são 
mais novos. 

14 
 
 
 
 
 
 
 
21 

. O quê?! Só  C. e I. 
é que fizeram! 
Custa-me a 
acreditar. 

 

9 Fiquei bastante decepcionada por o 
resto da turma nem se ter 
incomodado em abrir o exercício… 
 
Estou tão decepcionada! O meu 
esforço em abanar-lhes as 
consciências não resultou. Há pouca 
diferença na actividade deles antes e 
depois da aula de motivação. 
 
Honestamente não sei se é uma falta 
genérica de motivação ou se não se 
sentem à vontade a trabalhar no 
computador 

 

20 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 

Até hoje só a Michelle e 
eu, as professoras, é 
que escrevemos no 
forum.[decepção] 

 
 

tinha verificado, com 
muita pena minha, que 

só 3 alunos é que tinham 
feito os  

exercícios novos. 
 
Recebi apenas dois 
mails com as 
composições passadas 
a limpo 
 
 
 
(…)de constatar que são 
sempre os mesmos a 
fazer alguma coisa 

26 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
42 

Expõe o seu desagrado 
aos alunos 

Mencionei a 
minha decepção 
na aula(…) 
 

15 
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podiam arranjar 
5 minutos para 
fazerem um ou 
dois exercícios 

20 

Surpresa (-) 
 
 
 
 
 
 

Surpresa (+) 

   
 
 
 
 
 
Wow! Só 4 alunos é 
que não fizeram. Os 
nossos esforços 
não foram em vão.  

 

 
 
 
 
 
 
20 

‘D’, que eu pensava que iria 
imediatamente, nem se ‘logou’. ‘F’, 
eu pensava que estaria bastante 
interessado, também não foi lá. 
 
Surpreendentemente ‘P’, visitou a 
plataforma regularmente durante a 
semana e até sugeriu um vídeo clip 
para a página frontal. 

11 
 
 
 
 
 
 
 
13 
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Anexo IX: 

Filmagens arranjadas individualmente: linguagem verbal e 

não-verbal, descrição etnográfica 

 

a) Professor P3e 

1. Descrição sumária da sala, turma e professor 

 
Sala 
 
Mesas dispostas em U, rapazes à direita, raparigas à esquerda.  
Posters ao fundo, janela à direita. A professora fica andando entre as mesas, com 
grande proximidade dos alunos. 

 
Turma (Nivel IV) 
 

Há 11 alunos, 6 raparigas e 5 
rapazes. 
Média de idades: 15/16 anos. 
Toda a turma parece muito 
compenetrada, levando a 
explicação da professora 
muito a sério. Embora quase 
não se manifeste…  
É uma turma de preparação 
para um exame de 
Cambridge (FCE), onde 

asaulas sãonormalmente mais a sério’. 
 
Professor(P3e) 
 

P3eé uma professora muito 

experiente e tem papel 

importante na orientação 

pedagógica. É muito dinâmica 

em actividades TIC e grande 

promotora de actividades que 

pressuponham 

interactividadee construção 

doconhecimento. 
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2. Transcrição da linguagem verbal e descrição etnográfica (com foco na 

linguagem não-verbal): 

NB.: 

1. Como a maioria da linguagem verbal é em Inglês, a compreensão ficou facilitada 

com explicações que foram dadas na descrição etnográfica. 

2. As cores associadas ao tipo de linguagem só foram consideradas em relação ao 

professor. 

3. P = professor    A = aluno     V = linguagem verbal     NV = linguagem não-verbal 

Professor(esperto): P3eTurma: Nível VIDuração: 6.41 mins 

Nr 
A/ 
P 

Transcrição 
(linguagem verbal)* 

V/ 
NV 

Descrição etnográfica 
(linguagem não-verbal) 

1 

A 
 
 

  
Os alunosestão compenetrados a fazer uma 
actividade escrita. Algum barulho de fundo, não 
perturbador. 

2 
P

P3e 
 NV 

P3e  anda no meio dos alunos (mesas em U) até ao 
fundo, aproximando-se bastante dos alunos. 

3 
P

P3e: 
Can I just interrupt you? 

One minute, OK? 
V 

P3e interrompe os alunos para lhes falar de conteúdos 
na Plataforma. 

4 
P

P3e: 
Don’t worry, all right? 

V 
P3e diz-lhes para não se preocuparem, pois será 
breve. 

 

NV 
Enquanto vai andando para trás, estica o braço 
direito e abre a mão, virando-a para os alunos. 

5 
P

P3e: 
I spoke to a few of you 

before the lesson… 
V Enquadramento 

6 
P

P3e: 

I want to speak to you 
about the ‘mock exam’* 

that you’re going to have 
next week. 

[*‘mock exam’= exame 
deCambridge simulado]. 

V 
Lança para o ar uma expressão ligada a simulação 
de exame (mock exam), para prender a atenção. 

NV Junta as mãos, fixa a turma, corpo direito. 

7 
P

P3e 
[Silêncio, pausa ligeira] NV 

P3 anda para a frente e para trás, corpo hirto, fixa o 
olhar à volta, mãos bem abertas, bate a mão direita 
na mão esquerda. 

8 
 

P
P3e: 

 

Now, as you know, we’re 
going to have a mock 

instead of the global test… 

V 
P3 adensa a importância do ‘mock’ em oposição ao 
habitual teste global. 

NV 
P3 estica os dedos das mãos bem abertas e viradas 
para os alunos. Mira os alunos, abana a cabeça de 
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acordo com o texto. 

9 
P

P3e: 

It’s different from the 
global test, because it’s 

like FCE exam… 

V 
P3 lança agora o nome do exame que os alunos 
pretendem: FCE. 

NV 
P3e fala de forma calma, apoiando a parte de trás do 
corpo numa nmesa. 

10 
P

P3e: 
Do you understand what 

I’m saying? All right? 

V 
Pergunta directa, mas os alunos estão 
compenetrados ou ligeiramente ‘ausentes’, pois 
ninguém responde. 

NV 
Dedos e mãos apontadas para a frente, acena 
ligeiramente a cabeça, mira os alunos à volta. 

11 
P

P3e: 
The structure is a little bit 

different 
V 

Palavra importante: ‘estrutura’, que o torna diferente 
do que os alunos conhecem. 

NV ‘Desanda’ as mãos para ilustrar ‘structure’ 

12 
P

P3e: 

And to be able to do the 
exam you need to have 

some kind of 
technique…, to answer 

all the questions… 

V 
P3 tenta despertar os alunos, lançando uma segunda 
palavra importante: ‘técnica’. O exame FCE exige 
uma técnica específica… 

NV 
Movimentaçóes rápidas das mãos, quase à volta uma 
da outra, para acompanhar technique. 

13 
P

P3e 
[ligeira pausa] NV 

P3e de olhos bem abertos, fixa os alunos à volta, 
gestos com as mãos para corroborar a importância 
do discurso. 

14 
P

P3e: 
Correct? Yes or no? V 

Pergunta fechada e directa, para ‘despertar’ o 
interesse dos alunos. 

15 
A

A: 
Yes. V 

Resposta pouco entusiástica, só alguns alunos 
responderam. 

16 

 
A

A2 
 

 NV A2continua debruçada a fazer a actividade escrita. 

17 
 

P
P3e: 

 

The technique is very 
important! 

V 
P3e reforça a importância do aspecto técnico do 
exame. 

NV 
P3e estica o dedo indicador, a seguir abanas as mãos, 
como que a sacudi-las, para corroborar ‘important’. 

18 
P

P3e: 
Right! What do you have 

to do? 
V 

P3e  muda de técnica, passando a usar a ‘ajuda’ dos 
alunos para prosseguir. 

19 
A

A7: 
To train. V 

Um aluno responde em nome de todos, o que P3e 
espera ouvir. 

 

20 
P

P3e 
 NV 

P3e:olha cada aluno de frente, usa as mãos para 
reforçar a importância do que diz. 

21 
P

P3e: 

You have to train, you 
have to practice. 

 
 
 

V 
Linguagem apelativa, tentando espicaçar a obrigação 
de ter de estudar (‘vocês têm de treinar’,’têm de 
praticar’). Voz pausada e discurso cadenciado. 

NV Vai marcando a importância das palavras com 
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movimentos das mãos, da cabeça e ligeiras 
movimentações do corpo para a frente. O olhar 
continua fixo, dispersando à volta. 

22 
P

P3e: 

What you have to do is to 
practice, practice the 

same things as the 
exam… 

V Palavra importante: ‘prática’, associada a exame. 

23 
P

P3e: 

Well, what we’ve done to 
make your life easier for 
you… because some of 

you arrive late… 

V 
Plataforma apresentada como benefício do aluno, 
como auxiliar na prática de estudo e para ajudar os 
alunos que não podem chegar às aulas a tempo. 

NV 
Mão direita esticada e em movimento, dirige-se a 
alguns para exemplificar o ‘you’. 

24 
P

P3e: 

We decided to put some 
of those activities on the 
Platform, so that you can 
sit at home and you can 

practice the 
technique.OK? 

 

V 

‘Nós’ vs ‘Vós’ 
Motivação centrada no benefício dos conteúdos para 
preparação para o exame. 
Ligação da ‘prática’ à ‘técnica’. 

NV 
Vira as palmas das mãos para o peito quando diz 
‘nós’ e vira-as para os alunos quando dis ‘vós’. 

25 
P

P3e: 

The more practice you 
have, the more chances 
for you to have a very 

good result, right? 

V Associação de ‘prática’ a bons resultados no exame. 

NV 
Estica um dedo, olha para o aluno à sua esquerda. 
P3e  aponta com o dedo da mão direita em riste. 

26 
P

P3e: 

Because some of you 
arrive late, it’s important 

that you practice at home. 
V 

Conveniência de os alunos poderem praticar em 
casa. 

27 
P

P3e: 

Obviously we can’t give all 
of you a CD, because we 
only have one. What we 
decided to do is to put 

some of those exercises 
on your Platform, 

V Conveniência de se poder usar uma plataforma… 

NV Olhos fixos e mãos, em riste para reforçar ‘your’. 

28 
P

P3e: 

So that you can sit at 
home and practice the 

technique. 
V 

Facilidade para os alunos: podem sentar-se em casa 
e praticar os aspectos técnicos do exame. 

29 
P

P3e 
 NV 

P3e  continua a usar as mãos de forma constante, 
estende-as para os alunos e por vezes sobre o peito. 

30 
P

P3e 
 NV 

P3e fixa o olhar bem aberto à volta, voz pausada, 
ritmada, dando muita importância  ao discurso. 
Expressão de rosto muito aberto. 
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31 
P

P3e: 

You don’t have to come 
here, you can practice at 

home, right? 
V 

P3 e reforça a comodidade de os alunos poderem 
praticar para exame em casa. 

32 
P

P3: 

(…) 
If you practice everything 
you can get an A on FCE 

exam! 

V 

Motivação em função de objectivo como prémio (nota 
máxima no exame!). 
Finalmente os alunos ‘despertaram’, ante a quase 
impossibilidade de conseguirem o que a  professora 
admite. 

33 

A
A 

 NV 

[Risos dos alunos] 
P3e abre muito os olhos, tentando olhar directamente 
para cada aluno, à volta. 

 
P

P3 

34 
A

A6 
Impossible! V 

Aluno reage ao que considera um exagero da 
professor. 

35 
P

P3: 
Impossible?! 

V 
P3e aproveita para ‘enfrentar’ o aluno, avivando a 
conversa. 

NV A professora aproxima-se ligeiramente de A6 

36 
P

P3: 

OK, this week I’m going to 
ask you to do three 

exercises on the Platform. 

V P3e : ‘Eu’ vou-‘vos’ pedir…  Linguagem apelativa. 

NV 
P3e bate com a mão direita na palma da mão 
esquerda, que fica imóvel. 

37 
P

P3: 

One is a listening 
exercise, it takes only 

about five minutes, 
another one is a reading 
exercise for you to do on 
your own, and the third 
one is a small activity 

connected with 
prepositions. 

 

V 

Explicação cuidada e bem definida dos conteúdos 
propostos (audição, leitura e gramática) e do que P3 
espera que os alunos façam: quando, o quê, para 
quê, duração, prazo, e o que P3 vai fazer. 

NV 
Vai usando os dedos para demarcar as três coisas 
que quer que os alunos façam. 

38 
P

P3: 
Just three exercises, that’s 
what I’m asking you, OK? 

V 

 
P3 tentando um compromisso com os alunos, 
realçando que não é muito o que está a pedir. 

 

NV 
Vai usando os dedos, as mãos e abana a cabeça no 
fim a pedir aprovação. 

39 
A

A 
  

AA estão muito concentrados, embora não 
demonstrem entusiasmo. 

40 
P

P3: 
Can you copy the titles 

down, please? 
V 

P3 ordena directamente aos alunos que escrevam o 
que considera relevante dos conteúdos que acabou 
de explicar. 

  
41 

P
P3 

 NV 
P3escreve no quadro, todos os alunos escrevem em 
folhas. 

 

42 
P

P3 
 NV 

P3 vira-se e abana as mãos, com a caneta na mão 
direita. 
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43 
P

P3 

(…) [P3 descreve os 
exercícios em pormenor, 
demora algum tempo…] 

 

V 
P3 tenta entusiasmar os alunos a irem à Plataforma 
devido à qualidade dos conteúdos, que explica 
pormenorizadamente. 

44 
A

A11 
  

Entra outro aluno na sala (A11) 
 

45 
P

P3: 

All right! As the first paper 
is on Wednesday, I’ll give 
you until Tuesday to do 

these exercises. 

V 

Indicações precisas de tempo, prazos de entrega e 
de correcção. 
Primeira tentativa de compromisso em função dos 
timings. 

NV 
Marca as referências temporais com a cadência das 
mãos e agora com uma caneta na mão direita. 

 

46 
P

P3: 
I’ll be checking during next 

week, OK? 
 Garantia de que P3 irá verificar e quando. 

47 
P

P3: 
You’ve got the weekend… V Referência ao fim de semana (tempo) 

48 
P

P3: 
Do you agree, everybody? 

Yes? All right. 

V 
P3 negoceia solução de compromisso com os alunos. 
Consegue acordo. 

NV 
Fixa os alunos à volta, acena ligeiramente a cabeça e 
inclina o corpo para os alunos. 

49 
A

A 
 

N
V 

Alguns alunos mal acenam com a cabeça para 
confirmação desse compromisso. 

 

50 
P

P3 
 

N
V 

P3 anda no meio das mesas, aproximando-se dos 
alunos. 

 

Notas: 

 Neste caso, a linguagem verbal suplantou em muito a não-verbal. 

 A professora usou um ritmo de voz cadenciado, reforçando apenas as 

palavras necessárias. Conseguiu a grande atenção dos alunos, que não se 

manifestaram mas deram mostras de entender. 

 A linguagem foi usada de forma cirúrgica, com pedidos de desculpa pela 

interrupção do que estavam a fazer, de forma muito clara. 

 Realce na prática de exame e nos benefícios da plataforma, nomeadamente 

para colmatar falta de tempo (não podem aqui, vamos disponibilizar prática 

de exame em casa!) 

 Não-verbal: mãos sobretudo, e dedos. E olhar fixo, embora de passagem 

por todos os alunos e não em alunos especiais. 
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Professor P4e 

1. Descrição sumária da sala, turma e professor 

Sala 
 
 Mesas dispostas umas por trás das outras, com os alunos da frente 

(meninas) sentados dois a dois, próximos da professora, e os de trás em mesas 

individuais (o único rapaz e uma menina, que ficam bastante distantes em relação 

ao resto da turma) . 

 Sala com paredes despidas de decoração e mesas ainda sem material. 

Nota-se que a aula propriamente dita ainda não começou. 

 
      Turma (Nivel II) 

A turma é bastante pequena e 

com registos de grande 

interesse e participação nas 

aulas e em actividades extra. 

Durante toda a filmagem foram 

raros os momentos de 

distracção. 

Há 6 alunos ( 5 raparigas e 1 

rapaz), a quem disfarçámos o rosto e identificámos de A1 a A6. 

Média de idades: 11/12 anos.Todos muito atentos ao que a professora diz. 

 
Professor (P4e) 
 
P4e é uma professora muito experiente no ensino de Inglês a estrangeiros.Tem 

estado bastante envolvida na 

criação e disponibilização de 

conteúdos na plataforma. 

Tenta captar o interesse dos 

alunos para o visionamento 

dos projectos de Julho do final 

do ano transacto e, usando o 

quadro e uma ligação forte 

com os alunos, consegue motivá-los a que dêem a sua opinião sobre os projectos 

de Julho via plataforma. 
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2. Transcrição da linguagem verbal e descrição etnográfica (com foco na 

linguagem não-verbal): 

NB.: 

1. Como a maioria da linguagem verbal é em Inglês, a compreensão ficou facilitada 

com explicações que foram dadas na descrição etnográfica. 

2. As cores associadas ao tipo de linguagem só foram consideradas em relação ao 

professor. 

2. P = professor    A = aluno     V = linguagem verbal     NV = linguagem não-verbal

          

Professor (esperto):P4eTurma: Nível IIDuração: 9.47 mins 
Nr P

P/A 
Transcrição 

(linguagem  verbal)* 
 

V
V/N
V 

Descrição etnográfica  
(linguagem não-verbal) 

1 
P

P4e 
 

N
V 

A professora P4e fixa os 
alunos,encara-os bem de frente 
para os preparar para um assunto 
que considera sério. 

2 
P

P4e 

 
 
 
 
 

N
V 

P4emuito direita, mãos primeiro 
atrás das costas, olhos bem 
abertos. Depois bate ligeiramente 
uma mão na outra, elevando-as. 

3 
P

P4e: 

That was very good, 
ok? Did you like the 
exercises? 

V 
P4e pergunta directamente aos 
alunos se gostaram dos exercícios. 

4 
A

A4: 

Só não fiz 
aquilo dos 
comparativos e 
superlativos. 

V 
A4 diz que não fez conteúdos 
gramaticais. 

5 
A

P3: 
E eu as expressões… V 

A3 diz que não fez conteúdos 
vocabulares. 

6 
A

A2: 
Ah, pois, pois é… V 

Entusiasmo geral dos 
alunos. 

7 
A

A6: 

Eu hoje até… mas 
depois lembrei-me… 

 

V 
A6 está embaraçada, quase 
nervosa. 

8 
A

A6 
 

N
V 

A6 segura o cabelo, os colegas 
viram-se para ela 

9 
P

P4e: 

OK, it doesn’t matter. 
You go tomorrow, OK? 
But you see, it’s nice 
when you can do the 
exercises… on the 
Platform. 

V 

P4e anima A6 e aproveita 
para realçar os benefícios da 
Plataforma. 
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10 
P

P4e 
 

N
V 

Abre bem os olhos, mãos atrás das 
costas, eleva as sobrancelhas, 
sobrolhos levantado 

11 

A
A5 

A
A6 

  
Distracção momentânea: A5  e A6 

conversam ao fundo da sala… 

12 
P

P4e: 

It’s very good, because 
you can revise for the 
test, OK?. 

V 

P4e continua a referir os benefícios 
da Plataforma em relação ao 
estudo e revisão para o teste. 

 

N
V 

A professora abana a cabeça, 
estica a mão direita aberta em 
direcção aos alunos, mira os alunos 
da frente,  

 

13 
P

P4e 
 

N
V 

P4e abre bem os olhos, mãos atrás 
das costas, eleva as sobrancelhas, 
sobrolhos levantado 

14 
P

P4e: 

Did you go the 
Platform before the 
test? 

V 
 

Dirige-se directamente a 
A1 

 

N
V 

A professoracoloca as mãos na 
cintura, encara a aluna de frente, 
abre bem os olhos, franze o 
sobrolho, o corpo para a frente. 
Abana o corpo, e abana também a 
cabeça. Fixa a aluna directamente. 

15 
A

A1 
 

N
V 

A1encara a professora com ar 
embaraçado, mão esquerda na 
boca, mão direita a roçar o tampo 
da mesa várias vezes… 

16 
P

P4e 

“Pla…Pla…Pla… no!” 

V
NV 

Onomotopeias em tom jocoso  

P4e aproxima-se da aluna, 
apoia ambas as mãos na mesa, 
debruça-se em direcção a A1, apoia 
as duas mãos na mesa, fixa a 
aluna de frente quando diz: 
“Pla…Pla…Pla… no!” 

17 
P

P4e: 

OK, next time you 
promise you are, aren’t 
you? Promise? OK. 

V 
A professoratenta conseguir 
compromisso com o aluno. 

18 
P

P4e 
 

N
V 

P4etenta compromisso com gesto 
‘solene’. 

19 
A

A1 
 

N
V 

 
A1 acena que sim com a cabeça 

 

20 
P

P4e: 

Thank you very 
much!”. V 

Agradecimento da professora em 
tom brincalhão, que arranca um 
riso geral da turma 
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N
V 

P4e tenta selar compromisso com 
‘gesto solene’ eaperta a mão do 
aluno, inclinando o corpo e olhando 
directamente para o aluno. 

21 
P

P4e: 

Ok, today, now I have 
something new to you. V 

 
P4e muda de tema, para algo que 
anuncia como ‘novo’. 

N
V 

A professora estica ambos os 
dedos indicadores para os alunos 
em movimentos repetidos com as 
mãos, como reforço de ‘you’. 
Encara os alunos com olhar fixo, 
franze a cara com expressão 
simpática,sobrancelhas arqueadas. 

22 
P

P4e: 

Remember? Last year 
in July, July projects… V 

Tenta que os alunos recordem os 
‘July Projects’, um assunto popular 
entre os alunos. 

N
V 

Ilustra, com o dedo e a mão, a 
acenar para trás das costas, o facto 
de ter sido no ano passado (last 
year). 

 

23 
:

P4e: 

Yes, you remember. 
Did you come? V 

Dirige-se a um aluno, A5, que diz 
que sim. 

 

N
V 

P4e aponta directamente para A5, 
mirando o aluno 

24 
:

P4e: 

You know, last year, 
last year… 

 

V 

Repete ‘last year’, para enquadrar 
os alunos no tempo e ver se se 
recordam 

N
V 

Roda várias vezes o dedo indicador 
e a mão direita, direccionando-o 
para trás, ilustrando a mensagem 
verbal. 

25 
A

A6 
Eu vim, só um dia… V  

26 
:

P4e: 

You have an opinion 
about July Projects, 
don’t you? 

V 
P4e pretende obter opiniões dos 
alunos acerca dos July Projects. 

N
V 

Para ilustrar ‘opinion’, faz um 
círculo grande com ambas mãos e 
encara os alunos, movendo 
ligeiramente a cabeça para a 
frente. 

27 
A

A-A 
 

N
V 

Os alunos mexem-se, não sabem o 
que P4e pretende.  

 

28 
A

A4 
 

N
V 

A4 põe a caneta na boca. 
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29 
A

A5 
 

N
V 

A5coloca ambas as mãos sobre a 
boca,  

 

30 
A

A1 
 

N
V 

A1 mexe na bandelete e no cabelo 
várias vezes 

31 
P

P4e: 

Some people liked 
them… some people 
liked them but not that 
much… some people 
didn’t come… some 
people came but 
they’re not coming this 
year… some people 
didn’t come but they 
are coming this year… 

V 

A professora tenta que os alunos a 
acompanhem no seu raciocínio, 
que não se desviem da mensagem 
(opinião dos alunos), para lhes 
conseguir apoio e um compromisso 
em relação ao que pretende. 

N
V 

Para isso, P4e usa as mãos e os 
dedos (esticados) de forma 
contínua, aponta directamente para 
cada aluno, expressões faciais, 
movimenta a cabeça, olha os 
alunos de frente, mexe-se 
continuamente para um lado e para 
outro… 

32 
P

P4e: 

Now, you can go to the 
Platform… not now, 
after the lesson… you 
go to the Platform and 
on the Platform you 
have a label that says 
“July Projects”, OK? 

 

V 
 

Foco na ida à Plataforma,como ir e 
onde encontrar a informação, 
comexplicação muito apoiada em 
palavras conotadas com imagens 
visuais. 

 

N
V 

P4eilustra a linguagem verbal com 
linguagem não-verbal, 
nomeadamente expressões faciais. 
Vira-se e desenha com o dedo um 
rectângulo para ilustrar ‘label’. 
Depois pega na caneta e escreve 
‘July Projects’. 

33 

P
P4e: 

 
 
 

So, what do you do? 
You choose… 

 

V P4eescreve no quadro. 

N
V 

Aponta para o ar com a caneta em 
riste 

34 
P

P4e 

 
 
 

N
V 

P4e aponta com o dedo para o 
olho. 

35 

P
P4e: 

 
 

There are two choices: 
one is ‘photos’, if you 
click on ‘photos’ you 
can see photos from 
last year. 

 

V 
Apresenta e ilustra as duas 
escolhas possíveis. 

N
V 

P4eescreve no quadro, com 
símbolos, alunos muito atentos.  
Vai ilustrando a explicação/ 
motivação com apoio em imagens 
reais. 
Gestos com a mão direita, em 
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rotações para trás, ilustrando ‘last 
year’. 

 

36 
P

P4e: 
 

And then here you 
have something that’s 
called ‘My opinion 
about July Projects 

V P4eescreve à medida que fala. 

37 

P
P4e: 

 
 

And this is a…  What’s 
this? 

 
 

V 
Tenta interagir com os alunos, 
fazendo pergunta directa. 

38 
A

A3: 
A form…  V 

A3 é o único aluno que responde. 
 

39 
P

P4e: 

A form! You have two 
forms.. And what do 
you do with the form? 

V 
Continuação da tentativa da 
participação dos alunos. 

N
V 

P4e aponta para o quadro, fixa os 
alunos, mexe o corpo em direcção 
aos alunos a aguardar respostas. 
Usa os dedos para ilustrar o 
número de ‘forms’. 

40 

A
A5 

A
A6 

 
N

V 

Os dois alunos do fundo 
manifestam desinteresse:  
A5olha para trás e apoia-se em 
ambas as mãos; A6 reclina o corpo 
sobre os braços. 

41 
P

P4e: 

It’s your opinion about 
‘July Projects’. 

V 

A professora tenta motivar os 
alunos a darem a sua opinião 
acerca de um conteúdo específico: 
projectos de Julho. 

N
V 

Coloca mão sobre o peito para 
reforçar ‘your’ (=a vossaopinião 
pessoal) Movimenta-se para um 
lado e para outro, estica o braço e 
os dedos em direcção aos alunos, 
acena a cabeça ligeiramente. 

 

42 
P

Pe: 

So, you click, you see 
what I wrote and then 
you give us your 
opinion and what you 
would like to do this 
July. Just give your 
opinion. 

V 

P4etenta quebrar a inércia dos 
alunos, motivando-os a participar 
em pequenas acções na 
Plataforma (dando a sua opinião, 
simplesmente).. 

 
 
 

43 
P

P4e 
 

N
V 

Ilustra com o dedo a acção de 
‘clicar’, acena ligeiramente a 
cabeça em direcção aos alunos, 
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abana as mãos e os braços. 

44 
A

A6: 

Eu gosto, mas eu não 
sei. 

V 
A6 fala baixo, a medo. 

 

45 
P

P4e: 

If you don’t come, it 
doesn’t matter… V 

A professora tenta não colocar 
pressão sobre os alunos, dizendo 
que se não forem, não importa. 

N
V 

P4eassume uma atitude 
descontraída, baixa os braços, 
brinca com a caneta nas mãos. 

46 
P

P4e: 

It doesn’t matter! You 
write: “I love July 
Projects”. That’s it, 
so… 

V 

P4esimplifica a tarefa ao aluno. A 
ideia é transmitir a facilidade na 
participação. 

 

N
V 

Coloca a mão no coração quando 
diz ‘love’ e simula teclar as letras 
enquanto fala. No fim faz gestos 
largos com os braços, para 
significar que é fácil. 

47 
P

P4e: 

It’s your opinion… V Reforça ‘your’… 

N
V 

Coloca as duas mãos no peito, 
abre muito os olhos, expressão viva 
do rosto, sorriso… 

48 
A

A5: 

O que é que… o que é 
que se vai fazer?  

V 
N

V 

A5 reclina-se, levanta o joelho. 

49 
P

P4e: 

Because I, I need to 
know if you like July 
Projects and you can 
also tell me if you are 
coming… 

V 

P4eevita a continuação do diálogo 
com alunos individualmente e dá 
uma resposta genérica para toda a 
turma, voltando à importância do 
uso da Plataforma. Reforça os 
pronomes ‘I’ e ‘you’ com linguagem 
não-verbal: 

N
V 

Para reforço de ‘I’, aponta para ela, 
para ‘you’, estende os braços em 
direcção aos alunos, 
movimentando ligeiramente o corpo 
e a cabeça. 

50 
A

A3: 
Yes… V A3 é o único aluno que responde 

51 
P

P4e 
 

N
V 

P4e cruza ambas as mãos à frente 
da barriga e encosta-se para trás, 
contra a parede. 
Tom calmo, para ganhar a 
confiança dos alunos. 

52 
P

P4e: 

If you don’t know, you 
write: I don’t know if I 
come, but… I like or I 
don’t like July Projects, 
OK? I just want you to 
write your opinion. 

V 

Usando o pretexto de saber a 
opinião dos alunos, P4etenta uma 
espécie de compromisso da parte 
deles para irem à Plataforma. 
[Muita força no pronome pessoal “I” 
(Eu quero que vocês…)]. 
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N
V 

A professora vira várias vezes as 
duas mãos para os alunos e mira à 
volta, tentando envolver toda a 
turma. 
Aponta com o dedo e a caneta, 
abana a cabeça, encolhe os 
ombros a significar que é uma 
coisa simples o que está a pedir. 

53 
A

A2: 
I can go. 

V
V/N
V 

A2 mexe repetidamente no cabelo. 

54 
A

A5: 

É durante todo o 
Julho? 

V
V/N
V 

A5 com o braço levantado e caneta 
levantada no ar. 

55 
P

P4e: 

I’ll give you more 
information. V 

Remete mais informações para 
mais tarde. 

 

N
V 

Palmas das duas mãos viradas 
para os alunos. 

56 
P

P4e 

 

 

P4ecaminha até meio da sala para 
se aproximar mais e ouvir melhor.  

 

57 
P

P4e: 
No, just two weeks V 

[Seguem-se várias questões sobre 
os July Projects] 

 

58 
P

P4e: 

Now, I just want you to 
go to the Platform and 
write your opinion, 
yes? 

V 

Repete a simplicidade da operação 
e “eu só quero que vocês…” 
Pergunta directa, para 
compromisso ‘sim’ ou ‘não’ 

N
V 

A professora vai revendo o que 
disse anteriormente, apontando no 
quadro e meneando a cabeça. 

59 
P

P4e: 

That’s just two 
weeks…in July, two 
weeks. 

V Esclarece a duração do projecto 

N
V 

Faz gesto com dois dedos para 
ilustrar ‘two’, abana o corpo, 
aproxima-se dos alunos. 

60 
P

P4e: 

I Just want you to go to 
the Platform. Promise? 

V 

De volta ao assunto da motivação à 
Plataforma, com uma pergunta a 
pedir um compromisso. 

N
V 

Aponta, estende as mãos, desanda 
a cabeça à volta… 

61 
A

AA: 

Yes! Yes! 
 

V 

 “Yes,yes”: resposta quase 
unânime.  
P4echegou a um compromisso 
quase generalizado de que todos 
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vão à Plataforma.  
[Alguns alunos acrescentaram que 
lhes custava escrever o que 
queriam em Inglês].  

62 
P

P4e: 

This time you can write 
in Portuguese… just 
this time. 

V 
P4eabre excepção e deixa que 
escrevam em Português.  

N
V 

Levanta o braço e um dedo. 
Sorri. 

63 
P

P4e: 

Any questions about 
the Platform? 

V 

Pergunta para colocar ponto final 
na motivação/ apresentação do 
projecto na Plataforma. 

 

64 
A

AA: 
No! V 

A mensagem passou, não ficaram 
dúvidas em relação ao que  a 
professora  pretendia. 

65 
P

P4e: 

Now I want a sincere 
opinion about this… 

V P4equer opinião sobre a plataforma 

N
V 

Mão sobre o peito quando diz 
‘sincere’. 
Aponta para o quadro. Vira-se para 
os alunos e fixa-os. 

66 
P

P4e: 

What’s your favourite 
exercise on the 
Platform? 

V 
Relação alunos/conteúdos na 
Plataforma 

N
V 

Chega-se mais junto dos alunos, 
baixa o tom de voz, abana a mão e 
o braço, tenta fixar os alunos à 
volta. 

67 
A

A3: 
Sports and animals! V 

Risos gerais  
 

68 
A

A2: 

A mim, comparatives e 
superlatives. 

V 
p2  prefere conteúdos gramaticais. 

 

69 
P

P4e: 

But the type: do you 
like the listenings, do 
you like the exercises, 
do you like drag and 
drop? 

V 
P4e tenta agora dirigir o interesse 
para os conteúdos disponíveis na 
Plataforma. 

N
V 

Exemplifica com mímica: mão junto 
ao ouvido para ‘listenings’, gestos 
com braços e mãos, movimentos 
bruscos do corpo. 

70 
A

A5: 
O vocabulário é fixe. V 

A2  prefere conteúdos vocabulares. 
 

71 
A

AA 
 

N
V 

Barulho de fundo, todos se 
manifestam ao mesmo tempo a 
dizer que gostam. 

 

72 
P

P4e: 

What about the 
games? V 

P4elança no ar pergunta sobre 
conteúdos lúdicos (jogos). 

N
V 

Aponta, olhos bem abertos e vira 
lentamente a cabeça a aguardar 
respostas. 
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73 
A

AA: 
Yes… V A maioria diz que gosta de jogos. 

74 
P

P4e: 

And do you like to see 
your filmings? 

V 
Sobre filmagens próprias 

 

75 
A

AA: 
Yes, yes! V 

Os alunos gostam de ver as suas 
filmagens 

76 
P

P4e: 

Do you like the 
listening? 

V 

P4epergunta se gostam de 
conteúdos para a prática de 
audição, compreensão oral. 

 

77 
A

A3: 
A4: 

Yes, well, so so… V 
A3 e A4 dizem quemais ou menos… 

78 
P

P4e: 
OK, I’m off now. V P4etermina a motivação. 
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b) Professor P1n 

 
1. Descrição sumária da sala, turma e professor 
 

 
Sala 
 
Mesas dispostas umas por trás das outras, com os alunos sentados dois a dois. 

Os rapazes ocupam as mesas do fundo, as raparigas ocupam mais as mesas da 

frente. Há uma clareira com quatro lugares vagos. Sala com paredes despidas de 

decoração, o único contraste é dado pela parede do fundo, pintada em salmão e 

que contrasta com as outras paredes, brancas. Livros, dossiers e papeis sobre as 

mesas. Cenário típico de sala de aula, que podia ser em qualquer estabelecimento 

oficial. Não há nada que a identifique com uma escola privada de ensino de Inglês. 

 
 
Turma 

 
Há 12 alunos, 7 raparigas e 5 

rapazes. Média de idades: 

13/14 anos.  

Os rapazes ocupam uma zona 

distinta das raparigas: ao fundo 

da sala e à esquerda.  

As raparigas estão sentadas à 

direita e nos lugares da frente. Temos a sensação de que os rapazes formam um 

todo homogéneo e as raparigas estão agrupadas duas a duas. Três dos rapazes ao 

fundo (H, I, J mudar para A1,A2 etc) estão a conversar disfarçadamente. Um rapaz 

(D) está sentado de lado e a olhar para a parede lateral, completamente alheado.  

Todas as raparigas têm um ar absorto, com semblante demasiado rígido, sério.  

‘C’ consulta disfarçadamente o telemóvel, em cima da mesa. Duas raparigas (A, E) 

têm a cabeça apoiada no braço direito, palma da mão sobre a face. 
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Professora (P1n) 
 

P1n é uma professora muito experiente no ensino de Inglês a estrangeiros. Não é 

muito entusiasta da utilização das TIC na escola onde lecciona (“”) e reclama para o 

professor um papel de relacionamento humano muito estreito. Afirmou na entrevista 

colectiva: 

“As pessoas querem calor 

pessoal. Acho que não nos 
podemos esquecer que eles 
vêm cá é às vezes para um 
abraço…para um carinho, para 
um mimo e isso só uma 
pessoa pode dar, não é uma 
máquina.” 

 
 

 

2. Transcrição da linguagem verbal e descrição etnográfica (com foco na 

linguagem não-verbal): 

NB.: 

1. Como a maioria da linguagem verbal é em Inglês, a compreensão ficou facilitada 

com explicações que foram dadas na descrição etnográfica. 

2. P = professor    A = aluno     V = linguagem verbal     NV = linguagem não-verbal 

Professor(normal): P1nTurma: Nível IIIDuração: 8.17 mins 

N
nr 

P
/A 

Transcriçã
o 

(linguagem 
verbal)* 

 

V
V/NV 

Descrição etnográfica  
(linguagem não-verbal) 

1 

A11 
 

[Silêncio.] 
NV 

A11arregaça as mangas do casaco 
várias vezes e volta a encostar a 
cabeça na mão direita, sorri. 

2 

P1n  NV 

P1n leva as duas mãos ao peito e estica 
os braços em direcção aos alunos. 
Junta ambas as mãos e acena com a 
cabeça. 
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3 

A7 

A7diz algo em 
Português muito baixo, 
em tom e ar desafiador 
e todos os rapazes se 
viram para ele a sorrir. 

V/NV 

A7: fala em Português (imperceptível). 
Diz algo em Português muito baixo, em 
tom e ar desafiador e todos os rapazes 
se viram para ele a sorrir. 

4 
AA  NV AA viram-se (para A7)e sorriem 

5 P1n: P1:  What did you say? V P1 pede a A7 para repetir. 

6 A7  V 

A7 repetiu em Português, falou de 
forma a ser perceptível pelos colegas 
do lado. Palavras soltas: “nossos 
códigos”, “estupidez”. 
Nota-se que “A7” é aluno problemático, 
a querer chamar a atenção. A 
professora finge ignorar a palavra 
“estupidez”  

7 P1: Como?! What are you 
talking about? 

 

V 
Mistura de Português e Inglês na 
mesma pergunta. 

8 A7: Não sei, também não 
percebem, pronto… Eu 
percebo mas não 
existo. 

V 
Frase forte, de vitimização, (para 
chamar a atenção?) 

9 AA  NV 

Sorrisos genéricos, barulho. A maioria 
dos colegas a sorrir, virados para A7, 
incluindo algumas raparigas da frente. 
A7 é foco de interesse por alguns 
momentos. 

 
10 P1n: Anyway, I don’t push 

you, I’m not going to 
force you… 
 
 

V 

P1n fala mais alto. 
Tentativa de acalmar os ânimos, uso 
de expressões negativas para retirar 
receios (=Eu não vou…) 

11 A7 

AA  NV 
A7 que tapa a cara com ambas as 
mãos. 
 Todos os alunos se voltam para P1. 

12 P1n: I found… there is one 
person who did almost 
everything, and I’m not 
going to tell you who it 
is. 

V 

P1n: resolve reforçar o seu papel de 
conhecedora da mensagem e da qual 
faz um certo mistério.  
Joga com o mistério para reconquistar 
a atenção dosalunos 

13 P1n 
 
 

NV 

P1n: 
-estica o dedo apontador 
-abana o dedo compassadamente para 
marcar as sílabas. 

14 P1 

AA 
.  
 
 
 
 

NV 

P1n: conseguiu a atenção geral sobre 
si: 
 os rapazes do fundo mexeram-se e 
aprumaram-se com olhar direccionado 
para a professora incluindo A7, que 
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destapou a cara. 
 

15 AA  
 
 

NV 
AA (meninas) 
 -viram-se para a frente 
-fixam o olhar em P1n. 

16 P1n 

 NV 

P1n: 
-olha fixamente 
-apoia a face com a mão esquerda 
 

17 A? : 
Quem foi? V 

Uso do Português (Uma voz quase 
apagada) 
 

18 AA 

A5 
 
 

NV 

Ambiente de curiosidade geral: 
AA (rapazes) 
- mexem-se, tentando adivinhar entre 
eles; 
- A5 levanta o braço  

19 P1n: There are two who did 
some exercises…  

V P1n adensa o mistério 

20 AA 
 NV 

Todos atentos, curiosos, fixam P1n 

 
21 A8: “Eu sei quem foi, eu 

sei quem foi….” 
 

V Em Português, desafio a enfrentar P1n 

22 P1n: It doesn’t matter who 
did it. I know who did 
it.I know who does and 
who doesn’t. 

V 
Autoridade através da posse do 
conhecimento escondido. Professor 
omnisciente. 

23 P1n  
 

NV P1nleva as mãos ao peito 

24 AA 
 
 

 NV 
-barulho geral, confusão (tentando 
saber quem é o aluno que fez tudo na 
Plataforma) 

25 P1n: 
Ok, now look you guys. 
The platform is not 
obligatory, but it’s very 
good for you… 
 

V 

P1n levanta o tom de voz (para acalmar 
os alunos) 
P1n aproveita o momento para referir o 
benefício da plataforma (“é boa para 
vocês”).  
[Antítese: uso da negativa e da positiva 
(‘não é obrigatória mas é boa’)] 

26 AA 
 

A10 

A2 

A5 

A7  NV 

Mudança na atitude, desinteresse 
geral. Morreu o entusiasmo do mistério. 
Os alunos voltaram ao desinteresse, 
agora com manifestações mais 
notórias. 
AA: 
- recosta-se (A10) 
- olha para cima, distraido (A10) 
- roe as unhas (A2) 
- escrevinha (A5) 
- cabeça sobre a mesa, mão esquerda 
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por  trás da nuca (A7) 
27 P1n: … because there’s so 

much stuff on the 
platform, (tom 
pausado, muito sério) 
I’m not saying you 
have to do 
everything… I must 
say you’re happy to 
have it, OK? And there 
are games…OK? 

V 

Afirmações positivas e pausadas sobre 
a plataforma, com afirmações que 
terminam com ‘tag questions’ para 
quase obrigar os alunos a concordarem 
com o que afirma. 
 

28 P1n: You like games, don’t 
you? 
 

V 
Reforça a plataforma como actividade 
facultativa e o facto de lá existirem 
‘jogos’. 

29 P1n  
 

NV 
P1nsegura os dedos das mãos à altura 
do peito 

30 A7: Não. 
 

V Resposta provocatória de A7 

31 P1: [You]Don’t like games?  
 

V 
Pergunta na negativa, a pressupor uma 
afirmativa de resposta. 
 

32 A7: 
 Não! V 

A7 reage com dupla provocação: 
-resposta inesperada (negativa) 
-resposta em Português 

33 AA 

A8 

A7 
 NV 

A7: aguenta o embate e consegue 
captar a atenção da maioria dos 
colegas. AA (rapazes) sorriem e viram-
se para A7; A8ri-se 

34 P1n: There are readings, 
things to read, all you 
have to do is a,b,c,d.. 
 

V 
P1 reforça a variedade dos conteúdos 
‘light’ na Plataforma  e a facilidade de 
resolução.  

35 A8: Não V/NV A8 acena (=‘não’) (reforço da negativa) 
36 P1: That’s not difficult, you 

don’t like that, do you? 
No? What about 
grammar, João? 
[Do]You like grammar? 

V 

Várias perguntas seguidas, tentando 
cativar o interesse dos alunos para 
conteúdos fáceis. 
Pergunta directa, com nome do 
inquirido (João). 

37 A8 
 NV 

A8 acena com a cabeça [= sim]. 
Resposta não-verbal a uma pergunta 
oral. 

38 P1n: 
 

Good. Have you done 
grammar? 
 

V 
P1n: muda a abordagem com assunto 
mais sério: gramática (‘grammar’) 

39 P1n 

 NV 

P1n 
-mantém corpo na mesma posição, de 
pé 
-balança o corpo em direcção aos 
alunos (para ritmar as frases) 
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40 A2 

A13 
A11 

A10 
 NV 

Manifesta falta de atenção por parte 
dos alunos. 
A2tira a mão da cara, senta-se para 
trás e cruza os braços. 
A13, A11, A10 continuam com a cabeça 
apoiada no braço, ar distante. 

41 A2: Não [ mas acena que 
sim]. 
 

V/NV 
Ironia de A2 em tom de brincadeira. 
 

42 P1n: 
Joãããooo!!!. V 

Chamada de atenção, reforço fonético, 
tentando amenizar o ambiente. 
Tom de voz mais forte. 

43 P1n  NV P1nri-se. 
44 A5 

A6   

A5 e A6 conversam animadamente e 
gesticulam 
[P1  tenta a aproximação, juntando-se 
aosalunos, paraevitar confrontos]. 

45 P1n: OK, now, the person 
who did almost 
everything I noticed 
that he got 10’s right 
across the list, 10’s 
means he did 
everything correct, 
OK?, I’m not going to 
tell you who it is… 

V 
P1 volta à táctica inicial,a usar o 
‘mistério’ para captar a atenção. 

46 A?: Daniela! 
 

V Alguém arriscou um nome. 

47 P1n: …but I was very, very 
happy when I saw that, 
do know why?  J., do 
you know why? 

V 
Uso do vocativo (‘J.’,) para direccionar 
e assegurar a condução do diálogo.  

48 P1n 
 NV 

P1n 
-inclina o corpo para trás 
-leva as mãos ao peito 

49 A8: No. 
 

V A8responde a pergunta directa. 

50 P1n: I was satisfied when I 
saw that because I 
know that person learnt 
what I taught in class… 
the present perfect. 
 

V 
 
 
 

Usa o sentimento, personaliza a 
análise: “fiquei contente”. Menciona um 
tema gramatical ensinado na aula. 
 

51 P1n 
 
 

 
NV 

P1n estica o braço, dedo esticado, vai 
ritmando as frases enquanto olha 
fixamente para A8 

52 P1n: I know that that person 
knows the present 
perfect. The past 
continuous, that person 
knows the past 

V 

Discrimina pela negativa quem não foi. 
Usa a Plataforma como instrumento de 
avaliação acerca da aprendizagem de 
aspectos gramaticais. 
 



ANEXOS 

 

488 

 

continuous…You 
guys? I don’t know if 
you learnt or not. OK?  
 

53 P1n: 
So what’s good for you 
is good for me, too. 
 

V 

Leva o assunto para um campo 
pessoal, quase fora da simples 
aprendizagem: 
”O que é bom para vocês, é bom para 
mim”. 

54 A8: 
“Eu já sei quem é…” 
 

V 

A8 entra no ‘jogo’ e tenta acertar para 
demover a professora. 
A professora não lhe dá atenção e 
continua… 

55 P1n: 
 
 
 

…because today we’re 
doing revision in 
class… it doesn’t 
matter, J., it doesn’t 
matter… today we’re 
doing revision in class 
and I would have liked 
to know your 
weaknesses, where 
you need the most 
help…and I don’t. 

V 
 
 
 
 

A professora tenta incutir culpa nos que 
não foram: gostava de ajudar quem 
tem necessidades, mas não sabe quais 
os alunos que precisam de ajuda, pois 
não foram à Plataforma… 

56  
P1n 
 

 

 
 
 
 

 
NV 

 
 

P1: 
-faz círculo com mão direita 
-baixa os braços ao longo do corpo 
(=desalento) 
-franze o rosto 

57 P1n: Because you didn’t do 
anything. I don’t know 
what you need revision 
with, because we have 
a lot of grammar, OK? 

V 
Continua a culpabilização por contraste 
à vontade de ajudar da P1 

58 P1n 

 NV 
P1: -movimentação intensa do braço 
direito (a ritmar e a marcar a 
importância do discurso)  

59 P1n: 
 

I don’t know where you 
need revision with and 
if you don’t … So, we 
have to revise 
everything…, all of this, 
except for one or two 
people, I’m not saying 
one but two or three 
people, two or three 
people have been 
doing some stuff on the 
platform… Now… 

V 

P1 rebate a discriminação, valorizando 
um / dois alunos que supostamente 
foram à plataforma e reforça a ideia de 
impossibilidade de poder ajudar como 
gostaria. 
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60 P1n 
 NV 

P1nestica bem os dedos, um ou dois, 
mostra-os bem ( para visualizar e 
reforçar quantidades).  

61 P1n  
 

NV 
P1nbate palmas ,tentando restabelecer 
o silêncio 

62 P1n: Yesterday the Director 
put some revision 
exercises on the 
platform. 

V 
A palavra ‘Director’ ´serve para tentar 
respeito, seriedade. 

63 P1n  
 
 
 
 
 
 

NV 

P1n adopta agora um tom sério também 
nos gestos: 
- encosta-se ligeiramente (diminui 
afrontamento com os alunos) 
-recolhe as mãos ao peito (sinceridade) 
-olhar fixo (seriedade) 
-voz pausada 

64 P1n: This is new, they just 
were on… yesterday. 
So, I would suggest 
that what we don’t do 
today, OK?, because 
we’re not going to have 
time for everything, you 
go to the platform and 
try. They aren’t long, 
OK? These are very 
short they’re very short 
exercises… but they 
will tell me that you are 
prepared for this 
global, OK?  
 

V 

Motivação com a palavra 
‘novidade’(new) e alusão ao tempo de 
curta referência: 
 - os novos conteúdos foram colocados 
‘ontem’ 
-os exercícios demoram pouco tempo a 
fazer. 
 [NB: palavras relacionadas com 
‘tempo’ neste parágrafo: 
‘yesterday’,’today’, 
’time’,’long’,’short(2)’,] 

65 P1n  
 
 
 
 
 

NV 

P1n: 
-reclina o corpo para trás (posição mais 
humilde em relação aos alunos, 
reclinado para trás.) 
-coloca as mãos em prece, juntas, a 
pedir (quase) por favor 
 

66 P1n: What do you think? 
What do you think? 
 

V 
Tentativa de envolver os alunos em 
respostas de compromisso, 
concordância. 

67 A8: Yes, it’s good. 
 

V 
Objectivo parcialmente conseguido, por 
parte de um aluno. 

68 P1n: Look, guys, I can’t 
force you, I’m not going 
to force you, I know 
that you have tests, I 
know you’re busy, I 
know you want to 
watch television, I 
know that… 

V 

P1n volta a referir que a plataforma é 
facultativa, 
Enumera as razões dos alunos, admite-
as, tentando desmontá-las 
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69 A7: 
 Não é só isso… 

V 
 

A7 parece responder de forma ‘normal’ 

70 A7  
 

NV A7 abre os braços 

71 P1n: What? 
 

V 
P1n confia na modificação da atitude de 
A7 e concede-lhe tempo para se 
justificar 

72 A7: Eu tenho internet 
limitada, eu não vou 
perder tempo para ir à 
plataforma nem a fazer 
trabalhos da escola, ou 
faço internet...Eu tenho 
internet até às 21.30… 

V 
Afinal A7 desvaloriza completamente a 
importância da Plataforma… 

73 P1n: Hum, hum... 
 

V 
Função fática (pelo tom, 
também de decepção)… 

74 A7: Então não vou… fazer 
o que quero primeiro e 
só depois é que faço o 
resto. 

V 
A7 volta a afrontar a professora, desta 
vez com mais lógica. 

75 P1n: So, what, what is more 
important for you..? 
 

V 
P1n: tentativa de restabelecer diálogo 
normal, embora permita o ‘desrespeito’ 
do aluno falar em Português. 

76 A7: Isso agora… jogar 
jogos... 

V 
A7, em Português, admite completo 
desinteresse pela Plataforma. 

77 A7 

AA 

 NV 

A7 conseguiu novamente captar a 
atenção geral. 
Alunos: 
-risos 
-viram-se para trás 
-sorriem 

78 P1n: Games… But we have 
games on the platform! 
 

V 
P1narrisca o confronto no terreno 
escolhido por A7: se é jogos que quer, 
também há jogos na Plataforma. 

79 A7: Sim, mas não é, não é 
da mesma maneira… 
 

V 
Resposta em Português, sempre em 
confrontação. É notório que A7sente 
que ganhou este pequeno ‘round’. 

80 P1n: OK, you guys don´t 
understand what’s 
good for you in the 
future, OK? You will, 
soon. But… the more 
the more stuff you do, 
in English, the better is 
for you. 
 

V 

P1nretoma o controlo, muda de táctica e 
de linguagem, para um nível mais 
sério, para falar do futuro, da 
importância efectiva da plataforma face 
à insuficiência das aulas presenciais… 

81 P1n  
 
 
 

NV 

P1n: 
-olha fixamente os alunos 
-uso contínuo das mãos 
-abre os dedos muitas vezes 
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82 P1n:  And when you think 
about it, you have two 
and a half hours a 
week, classes a week, 
two and a half hours…”                                                        

V 
Chama a atenção para o número 
limitado de horas de aprendizagem 

83 P1n 
 NV 

P1n reforça esse número limitado 
(2,5h),abrindo dois dedos e mantendo-
os em movimentos cadenciado 

84 A8: “Duas e meia?!” V Em Português! 
85 P1n: Seventy-five, seventy-

five… two and a half, 
right? Hamm… it’s not 
enough, it’s not 
enough, you have to 
go home and practice 
what you learnt in 
class… do you 
understand? 

V 

Pergunta a exigir compromisso, desta 
vez mais sério. 
Tenta que ttodos os alunos admitam 
que devem complementar as aulas 
com estudo extra na plataforma. 

86 P1n 

 NV 
P1: 
-mão direita junto à boca 
-acena ligeiramente a cabeça 

87 P1n 

[Prosódica]  

Tom de voz a emprestar seriedade ao 
assunto. 
Fala em tom profundo, do fundo do 
coração. 

88 A8: Yes V Resposta em Inglês! (Primeira) 
89 P1n: You can read, why 

don’t you just read a 
text, we have so many 
texts, there’s sooo… 
and then some 
names… that’s it: 
never, never, never, 
you know what never 
means, don’t you? 
‘Nunca, nunca, 
nunca… 

V 

Seriedade dos conteúdos e dos 
objectivos da plataforma. 
Reforço das ideias com repetições de 
palavras (‘texts’, ‘so many’,’never’,), 
reforço em Português (‘nunca’). 

90 P1n 
 
 
 

NV 

P1n: 
-levanta o braço várias vezes 
- usa a mão direita e o dedo indicador 
para fingir que está a seguir algo no 
ecrã 

91 P1n: I get very sad, I don’t 
get angry, because it’s 
not obligatory, OK? 
 

V 
Jogo de palavras (‘sad’ mas não 
‘angry’, e fica ‘very happy’ se…). 

92 P1n 
 NV P1n sorri 

93 P1n: I don’t force you. But I 
get very happy when I 
see that somebody 

V 
Retorna ao facto da não 
obrigatoriedade da Plataforma, com 
adversativa: ‘mas…’ 
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has… tã, tã, tã, 
tã…OK? 
 What do you think? 

 Pergunta final directa a pedir 
compromisso. 

94 A8: She, é uma she! 
 

V 
Resposta inesperada, a quebrar o 
clima criado por P1, voltando A8 à 
tentativa de adivinhar o aluno-mistério  

95 P1n: I can’t see any 
smiles… I don’t see 
any expressions… OK, 
so… 
 

V 

Queixa-se da falta de reacção não-
verbal por parte dos alunos 
(expressões, sorrisos…), quase pede 
reacções por favor. 

96 P1n: My friends, there’s 
another thing, some of 
you, one more thing, 
have sent me 
messages, you can 
send me personal 
messages, you know 
that, don’t you? Yes? 

V 

Tom intimista. 
P1 arrisca mais: chama ‘my friends’ aos 
alunos. 
Tenta levar o uso da Plataforma não 
para conteúdos mas para a 
comunicação pessoal com ela 
(mensagens), professora cada vez 
mais humanizada. 

97 P1n 
 NV 

P1 acena com a cabeça, aponta com o 
dedo 

98 P1n: Some of you have sent 
me messages, you can 
say? I didn’t like the 
class yesterday, 
teacher, it was very 
boring, or you can say 
‘I didn’t understand 
the… past continuous 
but I’m too 
embarrassed to ask in 
class, please help me.’ 
I’ll answer your 
messages. OK?  I have 
before and I want to do 
it again. If anybody has 
any questions to ask 
me and don’t want to 
do it here in class send 
me a message, I will 
send you another 
one… 

V Fala de exemplos de comunicação 
específica, a nível relação informal 
aluno/professor. 
Afirma querer restabelecer esse 
contacto. 

99 P1n: 

What was that? 

V [P1 refere-se a comentário de A7que 
não se percebe]. Quebra do ambiente 
intimista que P1 estava a tentar 
desenvolver. 

100 A7: Nada, só estava a 
brincar. 

V A7tenta esvaziar a importância do 
discurso de P1, assumindo que não 
estava atento, que estava a brincar… 
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101 P1n: OK. Next week, before 
next week, because 
the global test is next 
week, before next 
week, I’m going to 
check again, OK? 
 
 
 
 

V P1usa os trunfos da avaliação 
(=autoridade) e fala no teste máximo, a 
prova global, conferindo urgência à 
necessidade de se estudar (= ir à 
Plataforma). 
[Repete ‘next week’ quatro vezes em 
22 palavras!] 
 

102 P1n  
 
 
 
 

NV P1: 
-mãos e dedos a rodarem 
- mãos e dedos a apontarem 
(a reforçarem a determinação, 
seriedade da intenção) 

103 P1n I’m going to see who 
did the… the… 
revision, who did the 
revision and who 
didn’t. OK? At least the 
revision,OK? At least 
the revision.  
Because there may be 
something on the 
platform that will 
appear on the test. And 
I’m not saying any 
more. 
 
 

V P1 promete que vai verificar e tenta 
convencer os alunos que está a falar a 
sério. 
Fala em revisão (4 vezes) para o teste 
global, que vai estar na Plataforma. 
Pede:’pelo menos, façam revisão! 
 Subentende que estarão ajudas para o 
teste na Plataforma.  

104 P1n  
 
 
 
 
 
 

NV P1 (atitude autoritária): 
-corpo erecto 
-movimento constante do braço direito 
-olhar fixo direccionado (mantendo em 
respeito os rapazes) 

105 P
1: 

Hum? There will be 
something on the 
platform that is going to 
be on your test. OK? 

V P1 avisa agora directamente que algo 
do que vai estar na Plataforma, vai 
aparecer no teste. 
[Com a autoridade máxima que lhe 
concede a faca e o queijo da avaliação, 
P1 finalmente parece ter ganho o 
embate com os alunos.] 
 
 Nota: durante todo o processo de 
motivação, nenhuma intervenção das 
raparigas e apenas um ‘yes’ em Inglês 
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Comentário do investigador sobre P1n: 

(para ter em consideração na análise do conteúdo) 

 

 N.B.: Repetiu “I” 46 vezese “Me” 6 vezes! (Discurso em geral muito 

egocêntrico, muito emotivo). A função emotiva da linguagem está muito 

acentuada em toda a comunicação, como atestam as repetições de 

pronomes da primeira pessoa. 

 Houve estratégia previamente pensada pela professora (talvez de acordo 

com o diário). 

 Deixou que se usasse o Português, no campo do aluno e que lhe deu mais 

mais à vontade. Foi uma “luta” que se desenrolou entre a professora e um 

ou dois alunos, que disputaram o interesse dos outros. 

 P1n foi mudando de técnicas de tom de persuasão… e nem sempre 

ganhou… 

 A professora usou um tom forte de voz, marcado e pausado, tentando 

envolver toda a turma. E conseguiu. Fez uma motivação personalizada, 

focou que fica triste ou contente com as idas à plataforma. A única reacção 

negativa, que tentou anular a comunicação, veio dos rapazes do fundo, mais 

especialmente de ‘I’ e ‘J’, que intervieram sempre em Português, sem 

exigências da professora em relação à língua. Houve um pico de 

entusiasmo geral e atenção redobrada quando jogou com o mistério de 

quem tinha ido à plataforma. 

 O facto de referir que sabia, mas não ia dizer quem era, trouxe desinteresse 

geral.  

 A motivação foi sobre a plataforma em geral, que teve o maior reforço.  

 A referência a revisões para o global, aliás referidas como colocadas pela 

directora, não cativou qualquer manifestação de entusiasmo. 

 Se não teve grande “luta contrária”, também não teve participação positiva, 

nem conseguiu compromissos de qualquer espécie. A maioria dos alunos 

estavam ali para acatar, mas sabendo que depois prevalecia o mais 

importante, que não seria a ida à plataforma. Aliás a repetição pela 

professora de palavras como ‘não obrigatório’, ‘não vos forço’, etc, ajudaram 

a descansar as consciências. As caras pouco mudaram. Até a professora se 

queixou da falta de reacção: da falta de sorrisos ou de expressões. 
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 Grande participação dos alunos, mas nem sempre de forma colaborativa, 

antes de numa tentativa de enfrentarem a professora. 

 Muita linguagem verbal, nem toda resultante da mensagem ou de processos 

comunicativos ou motivacionais, mas muita foi usada no confronto com os 

alunos. 

 Muita linguagem não-verbal, sobretudo para ilustrar a verbal. 

 Há muita intervenção dos alunos, sobretudo no início, em que estão a medir 

forças (ao contrário da P3e) 

 O falar Português ou Inglês é usado muitas vezes em tom provocatório e a 

linguagem em si é muito importante na sequência da apresentação 
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c) Professor P2n 

1. Descrição sumária da sala, turma e professor 

Sala 
 
Mesas dispostas umas por trás das outras, com os alunos sentados dois a dois. A 

sala está praticamente cheia. As paredes laterais são brancas o que faz contrastar 

a parede do fundo, vermelha. 

Ainda pouco material sobre as mesas. Cenário típico de sala de aula, sem nada 

que a caracterize como uma escola privada de ensino de Inglês. 

 
 
Turma (Nivel I) 

 
É uma turma relativamente 

grande, com 4 rapazes e 11 

raparigas.  

Média de idades: 10/11 anos. 

Os rapazes agrupam-se à 

direita, junto à parede.  

As raparigas estão sentadas à 

esquerda e nos lugares da 

frente. Duas raparigas ao fundo estão a conversar disfarçadamente.  

Nota-se um certo desinteresse da turma, alguma falta de concentração no que a 

professora diz. 

      
      Professora (P2n) 
 

P2n é uma professora muito 

experiente no ensino de Inglês 

a estrangeiros. Não é muito 

entusiasta da utilização das 

TIC mas faz o mínimo. Prefere, 

como disse na entrevista, o 

contacto directo, embora não 

menospreze a importância das 

TIC nas escolas. 

Esta filmagem demorou menos tempo do que as outras porque se trata de uma 
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turma com alunos muito novos, que quase não tiveram tiveram contacto com a 

Plataforma. P2n teve nítida dificuldade em manter a turma interessada e resolveu 

diminuir o tempo porque estava a perder o controlo. 

 
 

2. Transcrição da linguagem verbal e descrição etnográfica (com foco na 

linguagem não-verbal): 

NB.: Como a maioria da linguagem verbal é em Inglês, a compreensão ficou 

facilitada com explicações que foram dadas na descrição etnográfica. 

As cores associadas ao tipo de linguagem só foram consideradas em relação ao 

 

Professor(normal): P2nTurma: Nível IDuração: 4 mins 

Nr P/A 
Transcrição 

(linguagem 
verbal)* 

V/NV 
Descrição etnográfica 

(linguagem não-verbal) 

1 AA 
 

 
 

Aula com barulho generalizado.  
 

2 
A11 

A12 

 
 

A11 e A12 bebem água de uma 
garrafa.  
 

3 

AA 
 

 
As meninas da frente viram-se 
com frequência para trás. 
 

4 

P2n 
Listen! 
 

V 
 

P2n tenta acalmar a turma com 
uma expressão em tom de 
comando, ordem.  

V 

A professora movimenta 
ligeiramente o corpo, levanta a 
cabeça e encara os 
alunos,tentando criar um 
ambiente favorável. 

5 

P2n  NV 
P2 olha fixamente os alunos, 
aguardando com esse gesto que 
eles acalmem. 

6 

P2n: 
Are you listening to me? Yes 
or not? 
 

V 
Pergunta directa para resposta 
sim/não, para captar interesse e 
acalmar a turma. 

NV 
P2n tem as palmas das mãos 
abertas e fixa bem a turma de 
frente, franzindo o sobrolho. 
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7 

P2n: 
What’s your favorite, favorite 
activity on the Platform? 

V 

Escolhe uma pergunta genérica, 
normalmente fácil e apelativa, 
perguntando sobre as 
preferências dos alunos na 
Plataforma. 

NV 

P2n inclina a cabeça para a 
direita, junta ambas as mãos à 
frente da barriga em posição 
descontraída. 

8 

A4 Listening… V 
A4 responde que prefere 
“audição”. 
 

9 
A11 Games! Games! V 

 A11prefere “jogos”. 
 

10 

P2n  NV 

P2nde pé, olha em volta, mãos 
sobre o peito. Não muda de 
sítio, só as mãos mexem. 
(Ar de distanciamento em 
relação à turma.) 
 

11 

P2n 
Do you like the listening 
activities? 

V 

P2n faz uma segundapergunta 
directamente, para resposta 
sim/não, sobre conteúdos de 
“audição”. 

NV 

A professora toca os ombros 
com as pontas dos dedos de 
ambas as mãos. 
Quase parada, apenas a cabeça 
se move, abrangendo a turma. 

12 

AA 
[Opiniões diversas:] Yes, no, 
so so… 

V 

Falta de unanimidade por parte 
dos alunos, ou talvez de 
convicção. Barulho geral. 
 

13 

P2n: 
Why ‘so, so’? Aren’t they 
good? 

V 

P2n não estava à espera deste 
tipo de respostas, nem todas 
positivas. 
 

NV 
P2n abana a cabeça, em sinal 
de não aceitação. 

14 

P2n: 
You have to listen! It’s 
boring? No…oo! 

V 

A professora responde à própria 
questão com um ‘no’ forte, 
prolongado, que abafa alguns 
‘yes’ que se chegam a ouvir. 

NV 
P2n abre os braços, palmas das 
mãos para a frente. 

15 

P2n: 
Do you like the songs? If you 
listen to the song… 

V 

P2 faz novapergunta 
directamente, para resposta 
sim/não, sobre conteúdos de 
“canções”, assunto que em 
princípio é do agrado geral 
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NV 

P2n  está de cara franzida, 
mãos juntas que abana e afasta, 
cabeça inclinada, olhar meio 
perdido… 

16 
A11 

 
 
 

 
A11continua sem largar a 
garrafa, provocando barulhos 
com o plástico.  

17  
A8 

 

 
 

NV 
 
A8 ri-se, a olhar para o lado. 
 

18 

P2n  NV 
P2n  abana o corpo para os 
lados, as duas mãos juntas à 
frente do peito. 

19 
A11 No. V 

Resposta negativa! 
 

20 

P2n  NV 
Mira um aluno ao fundo (A8), 
fixamente, inclina a cabeça na 
sua direcção e manda-o calar. 

21 

P2n: And the reading? 

V 
P2n  pergunta directamente, para 
resposta sim/não, sobre 
conteúdos de “leitura”. 

NV 

A professora abre os dois 
braços à frente do corpo, palmas 
abertas para fora, trejeitos na 
cara, cabeça inclinada. 

22 

A8 No. V 
Segunda resposta negativa 
seguida. 
 

23 

A 13 

A14 
 NV 

A 13e A14 conversam 
disfarçadamente ao fundo da 
sala. 
 

24 

P2n: 
No?! Everything ‘no’,’no’? 
Why? 

V 

P2 admira-se com as respostas 
negativas, e até pergunta aos 
alunos o porquê dessas 
respostas. 

NV 

P2n abana o corpo e mexe as 
mãos e a cabeça, incrédula 
perante todas as respostas 
negativas. 

25 

P2n  NV 

P2n: faz uma ligeira pausa e 
- franze a testa e a cara a 
acompanhar o ‘no’; abana a 
cabeça; coloca as mãos na 
cintura; faz trejeitos no rosto, 
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com ar descontente 
 
[Tenta cativar o interesse dos 
alunos] 

26 
A8 It’s boring! V 

A8 diz que é aborrecido. 
 

27 

P2n: 
It’s not boring! 
It’s very interesting… 

V 

P2n confronta de imediato os 
alunos com afirmação contrária, 
sem justificação. Tenta impor 
opinião. 

NV 
P2n  abana a cabeça, trejeito de 
incredibilidade, mãos novamente 
na cintura. 

28 

P2n: 
All right! The Platform is very 
important for revi…sion! 

V 
P2n  impõe conceito genérico. 
Tenta impressionar com a 
importância de “revisões”. 

NV 
Olha para o fundo, mexe as 
mãos continuadamente, levanta 
ligeiramente a cabeça. 

29 

AA   

AA :parecem todos distraídos, 
ou pelo menos desligados do 
que a professor está tentando 
dizer. 

30 
A13  NV 

A13  reclina-se sobre a mesa. 
 

31 

P2n: 
Yes, it’s important for 
revision. 

V 
P2n  repete a importância das 
“revisões”. 

NV 

Continua a mexer as mãos, 
resto do corpo parado, vira a 
cabeça completamente para a 
esquerda (em direcção à porta, 
pois está a entrar um aluno na 
sala)) 

32 

A13 

A14 
 NV 

A13 e A14 viram-se para trás, 
olham para cima, em direcção à 
janela.  
Distraídos, desinteressados. 

33 
A15   

Entra uma aluna nova, A15,e 
senta-se ao fundo, à direita. 

34 

P2n: 

All right! The Platform is 
important for what? It’s 
important for revision. For 
re…  
 
 
 

V 

Pela terceira vez, e agora com 
mais ênfase, P2n fala de 
“revisões” como motivação ao 
uso da Plataforma. Pergunta e 
faz a resposta, desta vez 
encorajando os alunos a 
participarem na resposta. 
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35 

AA 
…vision! 
 

 

Os alunosacabam a palavra 
‘revision’. 
[É notório que P2n fala sem 
convicção, repete-se quase 
mecanicamente]. 

36 

P2: 

Now, for the global test I 
want you to go and do 
activities for revision.  
 

V 

P2n refere novamente “revisões” 
(quarta vez), agora associadas 
ao teste global. Quase ordena: 
“eu quero que vocês vão…” 

NV 
Sempre a mexer as mãos e os 
braços, compassando as frases 

37 

P2: Yes or no? 

V 
Pergunta directa para resposta 
sim/não. 

NV 
Mãos abertas em direcção aos 
alunos, cabeça inclinada para 
eles 

38 
AA Yes V 

Muito geral, em coro. 
 

39 
P2: Yes! It’s very important! V 

‘Yes’ dito em conjunto com os 
alunos 

40 

P2  NV 
Aponta para aluno e fixa-o com 
o olhar, para ele largar uma 
garrafa de água. 

41 
P2: 

Dou you want ‘Yes’ cards? 
And it’s important, revision 

V 
Refere um cartão ‘Yes’, dado 
como prémio aos alunos 

42 

P2  NV 

Aponta a cabeça e fixa o olhar 
para um aluno à esquerda para 
o sossegar, dizendo alto o nome 
dele. 

43 

P2n: 
For revision: do you read… 
do you read Patif’s notes? 

V 
P2n refere novamente “revisões” 
agora associadas a notas 
escritas de ajuda extra. 

NV 

Junta as mãos à frente, ao nível 
do peito, tenta ilustrar livro de 
notas, e inclina a cabeça para o 
lado. Corpo no mesmo sítio. 

44 
AA Yes! V 

Muito geral, em coro. 
 

45 

P2n: Yes? Everything? 

V 
P2 npergunta se lêem todas as 
notas. 

NV 
Faz meio círculo com as mãos 
no ar para ilustrar ‘everything’. 

46 
A11 No! V 

 A11responde que não. 
 

47 

P2n: No?! 

V 
P2n admira-se por os alunos não 
lerem tudo. 

NV 
Abana muito as mãos à frente, 
quase em movimentos 
nervosos, apoia o corpo ora 
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sobre um pé ora sobre outro. 

48 

A11 
Eu no sábado estive a ver 
essas coisas, o que me 
faltava e os sumários… 

V 
Resposta fora do contexto e em 
Português. 

49 

P2n Yes, and…? NV 
A professora encara A11, acena 
a cabeça, inclina-se ligeiramente 
para ele. 

50 

A11 … e essas coisas todas  
Afinal o aluno não respondeu ao 
que a professora tinha 
perguntado. 

51 

P2n: 
OK. What activities do you 
want? from the Platform? 

V 

Nova pergunta genérica de P2n, 
do género da primeira: que 
actividades querem os alunos na 
Plataforma? 

NV Mexe com as mãos e os braços 

52 

P2n: 
What do you want from the 
Platform? That’s not there? 
What different things? 

V 
Volta a repetir a pergunta, 
tentando desta vez respostas de 
alunos individualuzados. 

NV 
Aponta para o aluno A4 e inclina 
a cabeça aguardando uma 
resposta. 

53 

A4 Filmes! V 

A4 levanta o braço para 
evidenciar a participação e a 
resposta.. 
 

54 

P2n: Yes?... So… NV 

Com as mãos e a cabeça P2n 
parece procurar no meio dos 
alunos alguém que respona a 
sério. 

55 

A10 Football games! V 
Resposta brincalhona de A10 a 
colher risos em geral. 
 

56 

P2n: 
Remember the Platform is to 
help you to improve your 
English! To revise… 

V 

P2n tenta levar a conversa para 
um campo mais sério, referindo 
uma frase evidente: a 
Plataforma pode ajudar a 
melhorar o Inglês. 

NV 

Junta as duas mãos e abana a 
cabeça e o corpo para ilustrar a 
seriedade e a importância das 
palavras que acaba de dizer. 

57 A2 

 
 

 
 

A2 vira-se para trás 
 

58 A11 

A13 

 

  
A11distrai-se calmamente com a 
pasta; A13 e A14 conversam. 

59 

P2:  NV 
P2nestica o braço, com o dedo 
indicador em riste. 
Sorri. 
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60 

P2: … to revise your English! V 
P2n refere novamente “revisões” 
(sexta vez), 
 

61 

A8: 
É bom para a língua 
inglesa… 

V 
Frase desconexa, em 
Português, de A8. 

 

62 

P2: OK, thank you. V 
P2n termina de forma abrupta, 
afinal a mensagem não estava a 
passar… 

     

 

Notas do investigador, a ter em consideração na análise do conteúdo: 

 No discurso verbal de P2n os elementos prosódicos são muito relevantes 

(tom da linguagem, sílabas prolongadas e marcadas, etc. 

 Linguagem muito apelativa, com muitas perguntas directas. (Não só porque 

os alunos eram novos, mas porque estavam desinteressados. Quase não 

conheciam ainda a plataforma, o referente estava pouco visualizado… 

quase tudo era visto no ar). 

 Muitas repetições. Muitas respostas fora do contexto da pergunta. 

 Transmite muitas opiniões feitas, que funcionam na comunucação como 

quase ordens (função apelativa). 
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Anexo X: 

Descrição etnográfica 

 

a) Professor P3e 

 
1. AA: os alunosestão compenetrados a fazer uma actividade escrita. Algum 

barulho de fundo, não perturbador. 

2. P3eanda no meio dos alunos (mesas em U) até ao fundo, aproximando-se 

bastante dos alunos. 

3. Enquanto vai andando para trás, estica o braço direito e abre a mão, 

virando-a para os alunos. 

4. Lança para o ar uma expressão ligada a simulação de exame (mock exam), 

para prender a atenção. 

5. Junta as mãos, fixa a turma, corpo direito. 

6. Silêncio, pausa ligeira. 

7. P3 anda para a frente e para trás, corpo hirto. 

8.  Fixa o olhar à volta, mãos bem abertas, bate a mão direita na mão 

esquerda. 

9. P3 estica os dedos das mãos bem abertas e viradas para os alunos.  

10. Mira os alunos, abana a cabeça de acordo com o texto. 

11. P3 lança agora o nome do exame que os alunos pretendem: FCE. 

12. P3e fala de forma calma, apoiando a parte de trás do corpo numa mesa. 

13. ‘Desanda’ as mãos para ilustrar ‘structure’ 

14. Movimentaçóes rápidas das mãos, quase à volta uma da outra, para 

acompanhar technique. 

15. P3e de olhos bem abertos, fixa os alunos à volta, gestos com as mãos para 

corroborar a importância do discurso. 

16. P3e estica o dedo indicador, a seguir abanas as mãos, como que a sacudi-

las, para corroborar ‘important’. 

17. P3e:olha cada aluno de frente, usa as mãos para reforçar a importância do 

que diz. 

18. Vai marcando a importância das palavras com movimentos das mãos, da 

cabeça e ligeiras movimentações do corpo para a frente. O olhar continua 

fixo, dispersando à volta. 

19. Mão direita esticada e em movimento, dirige-se a alguns para exemplificar o 

‘you’. 

20. Vira as palmas das mãos para o peito quando diz ‘nós’ e vira-as para os 

alunos quando diz ‘vós’. 

21. Estica um dedo, olha para o aluno à sua esquerda. P3e  aponta com o dedo 

da mão direita em riste. 

22. Olhos fixos e mãos, em riste para reforçar ‘your’. 

23. P3e  continua a usar as mãos de forma constante, estende-as para os alunos 

e por vezes sobre o peito. 
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24. P3e fixa o olhar bem aberto à volta, voz pausada, ritmada, dando muita 

importância  ao discurso. Expressão de rosto muito aberto. 

25. [Risos dos alunos] 

26. P3e abre muito os olhos, tentando olhar directamente para cada aluno, à 

volta. 

27. A professora aproxima-se ligeiramente de A6 

28. P3e bate com a mão direita na palma da mão esquerda, que fica imóvel. 

29. Vai usando os dedos para demarcar as três coisas que quer que os alunos 

façam. 

30. Vai usando os dedos, as mãos e abana a cabeça no fim a pedir aprovação. 

31. P3escreve no quadro, todos os alunos escrevem em folhas 

32. P3 vira-se e abana as mãos, com a caneta na mão direita. 

33. Marca as referências temporais com a cadência das mãos e agora com uma 

caneta na mão direita. 

34. Fixa os alunos à volta, acena ligeiramente a cabeça e inclina o corpo para 

os alunos. 

35. Alguns alunos mal acenam com a cabeça para confirmação desse 

compromisso. 

36. P3 anda no meio das mesas, aproximando-se dos alunos. 
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b) Professor P4e 

 
1. A professora, P4e, olha para os alunos bem de frente, para os preparar para 

um assunto que considera sério. 

2. P4e, muito direita, mãos primeiro atrás das costas, olhos bem abertos.  

3.  Depois bate ligeiramente uma mão na outra, elevando-as. 

4.  Entusiasmo geral dos alunos. 

5. A6 segura o cabelo, os colegas viram-se para ela 

6. P4e anima A6e aproveita para realçar os benefícios da Plataforma 

7. Distracção momentânea: A5  e A6 conversam ao fundo da sala… 

8. P4e coloca as mãos na cintura e abana o corpo, juntamente com a cabeça. 

Fixa a aluna directamente. 

9. A1 encara a professora com ar embaraçado, mão esquerda na boca, mão 

direita a roçar o tampo da mesa várias vezes… 

10. P4e debruça-se em direcção a A1, apoia as duas mãos na mesa 

debruçando o corpo e desanuvia: “Pla…Pla…Pla… no!” 

11. P4e tenta compromisso com gesto ‘solene’. 

12. A1 acena que sim com a cabeça 

13. P4e aperta-lhe a mão como a selar o acordo, riso geral. 

14. P4e muda de tema, para ‘July Projects’, um assunto popular entre os 

alunos. 

15. P4e usa as mãos e os dedos (esticados) de forma contínua, aponta 

directamente para cada aluno, movimenta a cabeça, olha os alunos de 

frente… 

16. Explicação muito apoiada em palavras conotadas com imagens visuais. 

17. P4e ilustra a linguagem verbal com linguagem não-verbal, nomeadamente 

arqueando as sobrancelhas e franzindo o sobrolho 

18. P4e escreve no quadro. 

19. P4e aponta com o dedo para o olho. 

20. P4e escreve no quadro, com símbolos, alunos muito atentos. Vai ilustrando 

a explicação/ motivação com apoio em imagens reais. 

21. P4e escreve à medida que fala. 

22. Os dois alunos do fundo manifestam desinteresse: A5 olha para trás e 

apoia-se em ambas as mãos; A6 reclina o corpo sobre os braços. 

23. P4e tenta quebrar a inércia dos alunos, motivando-os a participar em 

pequenas acções na Plataforma (dando a sua opinião, simplesmente).. 

24. P4e evita a continuação do diálogo com alunos individualmente e dá uma 

resposta genérica para toda a turma, voltando à importância do uso da 

Plataforma. 

25. P4e cruza ambas as mãos à frente da barriga e encosta-se para trás, contra 

a parede. 

26.  Tom calmo, para ganhar a confiança dos alunos. 

27. P4e caminha até meio da sala para se aproximar mais e ouvir melhor. 

28.  [Seguem-se várias questões sobre os July Projects] 

c) Professor P1n 
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1. P1n leva as duas mãos ao peito e estica os braços em direcção aos alunos. 

Junta ambas as mãos e acena com a cabeça. 

2. Estica o dedo apontador: abana o dedo compassadamente para marcar as 

sílabas. 

3. olha fixamente 

4. apoia a face com a mão esquerda 

5. P1nleva as mãos ao peito 

6. P1nsegura os dedos das mãos à altura do peito 

7. mantém corpo na mesma posição, de pé 

8. balança o corpo em direcção aos alunos (para ritmar as frases) 

9. P1nri-se. 

10. inclina o corpo para trás 

11. leva as mãos ao peito 

12.  estica o braço, dedo esticado, vai ritmando as frases enquanto olha 

fixamente para A8 

13. faz círculo com mão direita 

14. baixa os braços ao longo do corpo (=desalento) 

15. franze o rosto 

16. Movimentação intensa do braço direito (a ritmar e a marcar a importância do 

discurso) 

17. estica bem os dedos, um ou dois, mostra-os bem ( para visualizar e reforçar 

quantidades). 

18. P1nbate palmas, tentando restabelecer o silêncio 

19. P1n adopta agora um tom sério também nos gestos: encosta-se ligeiramente 

(diminui afrontamento com os alunos) 

20. recolhe as mãos ao peito (sinceridade 

21. olhar fixo (seriedade), voz pausada 

22. reclina o corpo para trás (posição mais humilde em relação aos alunos, 

reclinado para trás.) 

23. coloca as mãos em prece, juntas, a pedir (quase) por favor 

24. olha fixamente os alunos 

25. uso contínuo das mãos, abre os dedos muitas vezes 

26. P1n reforça esse número limitado (2,5h), abrindo dois dedos e mantendo-os 

em movimentos cadenciado 

27. mão direita junto à boca, acena ligeiramente a cabeça 

28. levanta o braço várias vezes, usa a mão direita e o dedo indicador para 

fingir que está a seguir algo no ecrã 

29. P1n sorri 

30. acena com a cabeça, aponta com o dedo 

31. mãos e dedos a rodarem,mãos e dedos a apontarem (a reforçarem a 

determinação, seriedade da intenção) 

32. P1 (atitude autoritária): corpo erecto, movimento constante do braço direito, 

olhar fixo direccionado (mantendo em respeito os rapazes) 
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d) Professor P2n 

 

1. Aula com barulho generalizado.  

2. A11 e A12 bebem água de uma garrafa.  

3. A professora movimenta ligeiramente o corpo, levanta a cabeça e encara os 

alunos,tentando criar um ambiente favorável. 

4. P2 olha fixamente os alunos, aguardando com esse gesto que eles 

acalmem. 

5. P2n tem as palmas das mãos abertas e fixa bem a turma de frente, 

franzindo o sobrolho. 

6. P2n inclina a cabeça para a direita, junta ambas as mãos à frente da barriga 

em posição descontraída. 

7. P2nde pé, olha em volta, mãos sobre o peito. Não muda de sítio, só as mãos 

mexem 

8. A professora toca os ombros com as pontas dos dedos de ambas as mãos. 

9. Quase parada, apenas a cabeça se move, abrangendo a turma. 

10. P2n abana a cabeça, em sinal de não aceitação. 

11. P2n abre os braços, palmas das mãos para a frente. 

12. P2n  está de cara franzida, mãos juntas que abana e afasta, cabeça 

inclinada, olhar meio perdido 

13. P2n  abana o corpo para os lados, as duas mãos juntas à frente do peito 

14. Mira um aluno ao fundo (A8), fixamente, inclina a cabeça na sua direcção e 

manda-o calar. 

15. A professora abre os dois braços à frente do corpo, palmas abertas para 

fora, trejeitos na cara, cabeça inclinada. 

16. P2n abana o corpo e mexe as mãos e a cabeça, incrédula perante todas as 

respostas negativas. 

17. P2n: faz uma ligeira pausa  

18. Franze a testa e a cara a acompanhar o ‘no’; abana a cabeça; coloca as 

mãos na cintura; faz trejeitos no rosto, com ar descontente 

19. P2n  abana a cabeça, trejeito de incredibilidade, mãos novamente na cintura. 

20. Olha para o fundo, mexe as mãos continuadamente, levanta ligeiramente a 

cabeça. 

21. Continua a mexer as mãos, resto do corpo parado, vira a cabeça 

completamente para a esquerda (em direcção à porta, pois está a entrar um 

aluno na sala) 

22. Sempre a mexer as mãos e os braços, compassando as frases 

23. Mãos abertas em direcção aos alunos, cabeça inclinada para eles 

24. Aponta para aluno e fixa-o com o olhar, para ele largar uma garrafa de água. 

25. Aponta a cabeça e fixa o olhar para um aluno à esquerda para o sossegar, 

dizendo alto o nome dele. 

26. Junta as mãos à frente, ao nível do peito, tenta ilustrar livro de notas, e 

inclina a cabeça para o lado. Corpo no mesmo sítio. 

27. Faz meio círculo com as mãos no ar para ilustrar ‘everything’. 
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28. Abana muito as mãos à frente, quase em movimentos nervosos, apoia o 

corpo ora sobre um pé ora sobre outro. 

29. A professora encara A11, acena a cabeça, inclina-se ligeiramente para ele. 

30. Mexe com as mãos e os braços 

31. Aponta para o aluno A4 e inclina a cabeça aguardando uma resposta. 

32. Com as mãos e a cabeça P2n parece procurar no meio dos alunos alguém 

que responda a sério. 

33. Junta as duas mãos e abana a cabeça e o corpo para ilustrar a seriedade e 

a importância das palavras que acaba de dizer 

34. P2nestica o braço, com o dedo indicador em riste. 

35. Sorri. 
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Anexo XI: 

Linguagem não-verbal: confronto entre os 4 professores em função de categorias 

 

  
Expressões discursivas não verbais extraídas da análise etnográfica (análise das videogravações) 

 

P1n  P2n  P3e P4e  
Gestos e movimentos 
corporais 

Finalidade pretendida 
com cada um dos 
gestos*/ significação 
(Interpretação do 
investigador) 

 
Mãos, palmas, dedos 

K
in

é
s

ic
a
 

- uso contínuo das 
mãos, abre os 
dedos muitas vezes 
 

- mexe as mãos 
continuadamente 
- continua a mexer as 
mãos 
-abana muito as mãos 
à frente 

- só as mãos mexem 
 
 

-gestos com as mãos em sincronia 
com o 
discurso(‘tecnique’,’scruture’) 

-a seguir abana as mãos, 
- movimentos das mãos 
-continua a usar as mãos de forma 
constante [x2] 
- vai usando os dedos e as mãos 
de forma continuada [x2] 
- vira-se e abana as mãos com 
movimentações rápidas  

- faz gestos largos com 
os braços ( para 
significar que é fácil) 

 Movimentação 
espontânea,  
indiscriminada e 
contínua de  mãos, 
braços e dedos, sem 
orientação aparente 

 

-apoio e dar sentido às 
expressões 
verbais(P3e) 
-corroborar a 
importância da 
mensagem (P3e) 
-movimentos 
espontâneos, como 
contraponto à posição 
‘estática’, parecido com 
o gesticular enquanto se 
fala 
 

-abrindo dois dedos 
e mantendo-os em 
movimentos 
cadenciado 

  - mãos em gestos 
rotativos uma sobre a 
outra (palavra ‘revise’) 
--enumera actividades 
com auxílio dos dedos 

Movimentação 
cadenciada das mãos e 
dos dedos, sincronizada 
com a linguagem oral 

-reforçar, ritmar 
expressões do discurso 
oral (P1n,P4e)) 
-captar a atenção para a 
importância da 
mensagem 

 -tem as palmas das 
mãos abertas para 
fora [x2] 
-palmas das mãos 
para a frente. 

-- mãos bem abertas, 
- vira as palmas das mãos para o 
peito vira-as para os alunos 
quando diz ‘vós’ 

 Palmas das mãos 
abertas e viradas para os 
alunos 

-reforço da importância 
dos alunos como um 
todo (‘vós’) 
-questionar toda a turma 
(P2n) 
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- Junta ambas as 
mãos 
-- coloca as mãos 
como em prece, 
juntas, 

- mãos juntas que 
abana e afasta, 
- Junta as duas mãos 

- Junta as mãos 
 

 Junção das mãos -reforçar importância da 
função apelativa, como 
um pedido 

- bate palmas 
-bate com uma 
mão na outra 
 

 - bate com a mão direita na palma 
da mão esquerda [x2] 
 

- depois bate 
ligeiramente uma mão 
na outra, elevando-as 

Bater com dedos numa 
das mãos ou uma mão 
na palma da outra mão 
(ou bater palmas) 

- manter silêncio (P1n) 
-mudança de assunto, 
de actividade (P1n) 
-captar a atenção 

- faz círculo com 
mão direita 
- usa a mão direita 
e o dedo indicador 
para fingir que está 
a seguir algo no 
ecrã 
- mãos e dedos a 
rodarem 
 

- Faz meio círculo 
com as mãos no ar 
para ilustrar 

‘everything’. 
 

 
 
 
 
 
 

-roda várias vezes o 
dedo indicador e a mão 
direita, direccionando-o 
para trás.(=passado) 
-faz um círculo grande 
com ambas mãos 
(‘opinion’) 

-- vira-se e desenha 
com o dedo um 
rectângulo para ilustrar 
‘label’. 
- simula teclar as letras 
enquanto fala 

 Girar o dedo indicador 
ou as mãos ,desenhando 
trajectórias 
 

-ilustrar, clarificar,uma 
expressão da linguagem 
oral (P2n, P4e)) 
- simulação de uma 
sequência real (P1n, 
P4e) 
- apoiar a  expressão e 
facilitar a compreensão 
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Estica braços, aponta dedos em direcção aos alunos  

 
Extensão dos 
braços e das mãos 
(abertas ou em riste) 
em diversas 
direcções 
 

 
 
--ilustra o discurso com 
direccionalidade espacial(P1n,P3e) 
- reforça a comunicação verbal 
sobre o receptor, em sincronia com 
a linguagem verbal:’I’ e ‘you’ (P4e) 
(‘your opinion’)(P4e) 

-estica os braços em 
direcção aos alunos 
-estica o braço 
 

- Mãos 
abertas em 
direcção aos 
alunos 
-estica o 
braço 

- estica o braço 
direito e abre a 
mão, virando-a 
para os alunos 
- estica os dedos 
das mãos bem 
abertas e viradas 
para os alunos. 
- mão direita 
esticada e em 
movimento 
- vira-as ][mãos] 
para os alunos 
- mãos em riste 
para reforçar ‘your’. 

-- usa as mãos e os dedos 
(esticados) de forma contínua 
-estica mão esquerda e usa 
sobre ela os dedos da outra 
mão, esticados 
- estica braço e mão para aluno  
-Aponta para ela própria 
(‘I’),estende os braços em 
direcção aos alunos ( ‘you’,), 

movimentando ligeiramente o 
corpo e a cabeça 

-Estica o dedo indicador, 
abana-o 
compassadamentepara 
marcar as sílabas. (I’m not 
going to tell you …) 

- dedo esticado, enquanto 
vai ritmando as frases 
- aponta com o dedo 
-mão e  dedos a apontarem 
 
 
 
 
 
 
 

- Aponta para 
o aluno A4 

-(…)  com o 
dedo 
indicador em 
riste. 
 

- estica o dedo 
indicador 
- estica um dedo, 
- aponta com o 
dedo da mão 
direita em riste. 
 
 

- aponta directamente para cada 
aluno 
 
 

Levanta e direcciona 
o dedo, dedo em 
riste 
 

 

-marca o ritmo das sílabas, 
compassadamente (P1n) 
-gesto simbólico(P4e) =vejam 
-individualização do receptor 
-chamada de atenção, com efeito 
disciplinador 
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Abana, inclina, acena com a cabeça  

 
Abana, acena, movimenta a 
cabeça      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levanta ou inclina a cabeça 
para a frente (para os alunos ou 
para um dos lados)                                          

 
 
- concorda com o que aluno diz 
nesse momento 
- pretende efeito tranquilizador 
-movimento de apoio sincronizado 
com o texto P3e) 
-pretende aprovação do receptor 
(P2n,P4e) 
-aguarda resposta que prevê 
negativa (P4e) 
-reforço e motivação,  
- efeito tranquilizador, 
perscrutador(P2n) 
-gesto involuntário, de apoio às 
expressões proposicionais do 
professor 
-autoridade, demarcação do papel 
do emissor (levanta a cabeça) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  acena com 
a cabeça.[x2] 
- acena 
ligeiramente 
a cabeça 
 

-mexe a cabeça 
-abana a cabeça 
[x4] 
- apenas a cabeça 
se move 
-- acena a cabeça, 
 
 

-abana a cabeça de 
acordo com o texto 
-[movimentos] da 
cabeça 
- abana a cabeça no 
fim a pedir aprovação. 
- acena ligeiramente a 
cabeça 
 
 
 
 
 
 

-juntamente com a cabeça 
[abana] 
- movimenta a cabeça 
- (…) movendo 
ligeiramente a cabeça para 
a frente 

 -levanta a cabeça 
- levanta 
ligeiramente a 
cabeça. 
-inclina a cabeça 
para a direita 
- cabeça inclinada 
[x2] 
- cabeça inclinada 
para eles(alunos) 
 

 -Cabeça inclinada para a 
esquerda, mãos na cintura, 
olhar fixo 
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Gestos de auto-contacto 
 

 
Colocar as mãos sobre o 
peito, sobre o coração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar as mãos na 
barriga, na cintura, outras 
partes do corpo, cruzar os 
braços 

 
-reforço da importância do 
emissor, do ‘eu’/’nós’ 
(P1n/P3e/P4e)) 
-manifestação de sinceridade 
para aumentar a motivação (I 
want your sincere 
opinion),(P4e) 
-reforço do envolvimento do 
professor(p4e) 
 
 
 
 
-expressão de perplexidade 
(P1n) 
-admiração com a resposta 
negativa (P2n) 
-chamada de atenção, 
desagrado (P2n) 
-criação de ambiente 
descontraído (P4e) 

- leva as duas 
mãos ao peito 
[x3] (I know!) 
-segura os 

dedos das 
mãos à altura 
do peito 
- recolhe as 
mãos ao peito 
 

- junta as mãos à frente, 
ao nível do peito, 
- mãos sobre o peito (…) 
- as duas mãos juntas à 
frente do peito 
 

- estende-as [as mãos] 
para os alunos e por 
vezes sobre o peito. 
-- vira as palmas das 

mãos para o peito quando 
diz ‘nós’ 
 

-mão esquerda sobre 
o peito  
-coloca as duas mãos 
no peito 
- coloca a mão no 
coração quando diz 
‘love’ 
- mão direita sobre o 
peito (‘I’) 
- duas mãos sobre o 
peito, dedos 
esticados 
 
 
 
 

-- apoia a face 
com a mão 
esquerda 
 
 

- junta ambas as mãos à 
frente da barriga 
- a professora toca os 
ombros com as pontas 
dos dedos de ambas as 
mãos. 
- mãos na cintura; 
-mãos novamente na 
cintura. 

-mãos na cintura, 
enquanto abana a cabeça 

- mãos primeiro atrás 
das costas 
- coloca as mãos na 
cintura e abana o 
corpo, 
- cruza ambas as 
mãos à frente da 
barriga 

Corpo 
 
Manter corpo erecto, na 
mesma posição durante 
bastante tempo 
 
 

-seriedade, importância do 
discurso (P3e) 
-captar a atenção, o interesse 
dos alunos (P1n) 
 
-criar um clima descontraído  

- mantém corpo 
na mesma 
posição, de pé 
- corpo erecto 

-(resto do corpo parado,) 
-(corpo no mesmo sítio.) 
 

- corpo direito 
- corpo hirto 
 

- muito direita 
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- inclina o corpo 
para trás 
- encosta-se 
ligeiramente 
- reclina o corpo 
para trás 
 

 
- apoia o corpo ora sobre 
um pé ora sobre outro. 
 

 
- apoiando a parte de trás 
do corpo numa mesa 
 
 
 
 

 
-encosta-se para trás 

Reclinar o corpo para trás, 
recostar-se, apoiar-se 
 
 
 
 
 
Abanar o corpo, 
movimentar o tórax para a 
frente 
 
 
 
 
Encolher os ombros 

-promover a inter-relação 
professor-aluno 
-descompressão (P2n) 
-reforço, encorajamento ao 
aluno (P3e) 
 
-inquietação, nervosismo em 
relação à atitude dos alunos 
(P2n) 
 
 
 
-dar a entender que é simples o 
que está a pedir (P4e), ou que 
não se importa (P4e) 

-inclina o corpo 
para a frente, 
balanceando-o 

- A professora movimenta 
ligeiramente o corpo, 
- abana o corpo para os 
lados, 
- abana o corpo 
-[abana]  o corpo 
 

- movimentações do 
corpo para a frente. 
 
 

--corpo direito 
ligeiramente inclinado 
para a frente 
- movimentando 
ligeiramente o corpo 
e a cabeça 
 

   -encolhe os 
ombros[x2] 

 Gestos emblemáticos    
 
Diversos gestos 
emblemáticos 

 
-gestos com significado 
geralmente conhecidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- mão direita 
junto à boca 

-polegar da mão para 
cima (OK) 

 -aponta com o dedo 
para o olho. 
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 Sorriso  
 
Sorrir para os 
alunos 

-estímular, 
encorajar, dar 
confiança, 
segurança, reforço 
-criar ambiente 
relaxante, abrir o 
canal 

F
a
c

ia
l 

-ri-se. 
- sorri para os alunos 

- Sorri.  
 
 
 
 
 

-sorri 
ligeiramente 
-abre muito 
os olhos, 
expressão 
viva do rosto, 
sorriso 
-sorriso 
enquanto 
falam 

Arquear as sobrancelhas e franzir o sobrolho ou o rosto 
 
 
Arquear as 
sobrancelhas 
 
 
 
Franzir o 
sobrolho ou o 
rosto, alargar 
o rosto, fazer 
trejeitos 

-surpresa ante 
uma resposta ou 
participação 
-reforço do 
discurso 

 
-controlar 
comportamento, 
manter disciplina 
-desaprovação, 
descontentamento 
(P2n) 
-motivar com 
expressividade 

  - arqueia as 
sobrancelhas 

- arqueia as 
sobrancelhas 
- levanta as 
sobrancelhas 
 

-- franze o rosto 
 

- franzindo o 
sobrolho. 
-está de 
cara franzida 
- franze a 
testa e a 
cara a 
acompanhar 
o ‘no’ 
- faz trejeitos 
no rosto, 
com ar 
descontente 
[x2] 
 

- expressão 
de rosto 
muito aberto. 

- (…) e franze 
o sobrolho 
-abre muito 
os olhos, 
estica o rosto 
-rosto 
esticado, 
muito 
expressivo 
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O
c

u
lé

s
ic

a
 

Olhar fixamente, encarar individualmente ou em geral 
 
 
Olhar fixamente 
(um aluno ou a 
turma)/abrindo 
os olhos/com 
inclinação do 
corpo 

 
 
-recriminação (P2n) 
-manter o respeito 
(P1n, P4e)) 
-desaprovação do 
comportamento do 
aluno(P2n) 
-estabelecer e 
regular interacção 
comunicativa, 
encorajar a 
respposta do aluno 
(P3e,P4e) 
-estratégia 
disciplinadora, 
apaziguadora (P2n, 
P4e)) 
-reforço da 
importância da 
mensagem (P3e), 
demarcar 
distanciação 
-criar ambiente de 
confiança, 
responsabilização 
(P4e) 

- olha fixamente 
- olhar fixo (seriedade), 
- olha fixamente os alunos 
- olhar fixo direccionado (mantendo em respeito os rapazes) 
-(…) enquanto olha fixamente para A8 

 

- encara os 
alunos 
-olha 
fixamente os 
alunos, 
aguardando 
que eles 
acalmem 
- fixa bem a 
turma de 
frente 
 -mira um 
aluno ao 
fundo (A8), 
fixamente 
- (aponta 
para aluno) e 
fixa-o com o 
olhar, para 
ele largar 
uma garrafa 
de água. 
- (aponta a 
cabeça) e 
fixa o olhar 
para um 
aluno, 
dizendo alto 
o nome dele. 
- a 
professora 
encara A11 

 

-- fixa a 
turma 
- mira os 
alunos 
- cada 
aluno de 
frente 
- (…)o 
olhar 
continua 
fixo,  
- olhos 
fixos 
- fixa o 
olhar 
bem 
aberto  
-abre 
muito os 
olhos e 
fixa-os 
na turma 
 

- olha para os 
alunos bem 
de frente; 
- olhos bem 
abertos, face 
esticada 
- fixa a aluna 
directamente 
-fixa um aluno 
ao fundo (a 
aguardar que 
se cale) 
- e encara os 
alunos, 
movendo 
ligeiramente a 
cabeça para a 
frente 
- abre os 
olhos e acena 

 



ANEXOS 

 

518 

 

 
Olhar em volta, sem foco determinado 

 
 
Olhar à volta, sem 
foco fixo, 
reforçando ou não 
com outros gestos 

 

 
 
- verificar se a informação 
está a ser apreendida 
(P3e) 
-reforço, estímulo 
motivador de atitudes 
positivas 
-busca a aprovação social 
(dos outros alunos) como 
reforço para motivação 
colectiva (P2n) 
-regular a interacção 
comunicativa professor-
alunos (P3e) 

 - olha em volta 
 

-de olhos bem 
abertos, fixa os 
alunos à volta 
- dispersando [o 
olhar] à volta. 
- tentando olhar 
directamente para 
cada aluno, à volta. 
- fixa os alunos à 
volta 
--fixa o olhar à volta 

 

 

P
ro

x
é

m
ic

a
 

Manifestações de proximidade física e de ralação com o espaço 
 
 
 
Inclinação em 
direcção aos 
alunos, 
aumentando a 
proximidade 
 
 
 

 
 
-favorecer relação 

professor-aluno 
-tornar  a mensagem mais 
‘próxima’, ritmando-a com 
a aproximação do corpo 
(P1n) 
-aguardar na  
resposta(P2n) 
-colocar em  evidência o 
receptor(‘you’) (P3e) 

 

- balança o corpo em direcção 
aos alunos (para ritmar as frases) 
-senta-se sobre uma mesa dos 
alunos, perto deles 
 

-inclina a cabeça na 
sua direcção A8) e 
manda-o calar. 
- inclina-se 
ligeiramente para 
ele(A11). 
- inclina a cabeça 
aguardando uma 
resposta. 
 

- inclina o corpo para os 

alunos 
- dirige-se a alguns para 
exemplificar o ‘you’ 
 

-  debruça-se em 
direcção a A1 
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 -de pé (…) não 
muda de sítio 
- resto do corpo 
parado, 
- corpo no mesmo 
sítio 
 

- anda no meio dos alunos 
(mesas em U) até ao fundo, 
aproximando-se bastante 
dos alunos. 
- anda para a frente e para 
trás 
-anda no meio das mesas, 
aproximando-se dos alunos. 
-permanece junto ao quadro 
 

- apoia as duas mãos 
na mesa debruçando 
o corpo 
- caminha até meio 
da sala 

aproximação das 
mesas e dos 
alunos (ou, pelo 
contrário,  
 
 
 
 
 
 
 
 
imobilização no 
mesmo espaço, 
não muda de sítio 

-Proximidade, criar clima 
favorável (P1n, P4e)) 

- atenção personalizada 

-facilitar relação 
interpessoal 
-favorecer a relação 
professor-aluno 
 
 
 
-manter a distância (P1n)  
-assegurar o controlo 
(P2n) 
-centrar a atenção na  
importância da mensagem 
(P3e) 

-não muda de sítio, sempre 
encostada a uma mesa no lado 
esquerdo da sala 

 Durante grande parte do 
discurso, não se movimenta 

 

H
á
p

ti
c

a
 

 

Manifestações de contactos físicos 
 -Intimidade, confiança 

-manifestação de carinho 
-relação de compromisso 
mútuo (P4e) 
 
 

 

 
 
 

  - P4e aperta-lhe a 
mão (a A1) 
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Anexo XII: 

Linguagem verbal: 4 professores em confronto 

 

 Professores normais 
(turma) 

Professores espertos 
 (turma) 

Temas, técnicas 
de abordagem, 
categorias 
(prévias) 

P1n 

(Nível III) 

P2n 

(Nível I) 

P3e 

(Nível VI) 

P4e 

(Nível II) 

1. 
Temas aliciantes 
ligados a motivos 
que despertem a 
sua curiosidade 

   (…) on the Platform 
you have a label 
that says “July 
Projects”, OK? 
 

2. 1 
Interesse pessoal 
do prof. pelo que 
vão fazer 
(empenho 
pessoal), 
disponibilidade, 
comunicação 
directa…  
 
 
 
 
 
 
2.2 
  Interactividade: 
 plataforma como 
elo deligação 
prof/aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
  Emoções: 

 

[NB.: P1 

repete o 
pronome 
pessoal 
‘eu/mim’ 
(‘I/me’) 52 
vezes em 
cerca de 50 
linhas!] 
 
I don’t push 
you 
 
what’s good 
for you is good 
for me, too. 
 
 
My friends 
(…)you can 
send me 
personal 
messages 
 
I’ll answer your 
messages, 
OK? 
 
send me a 
message, I will 
send you 
another one…” 
 
 
I get very sad 
 

   
I need to know if 
you like July 
Projects 
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I was very, 
very happy 
when I saw 
that 
 
I was satisfied 
when I saw 
that 
 

3.1 
Plat. como 
repositório de 
conteúdos de 
aprendizagem 
ligados à 
revisão/avaliação, 
aperfeiçoamento 
de técnicas e 
prática de skills 
(testes, exames). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
Útil/ fácil/ não 
precisa de muito 
tempo 

 
There are 
readings, 
things to 
read… 
 
they will tell 
me that you 
are prepared 
for this global 
 
At least the 
revision,OK 
 
 
 
There may be 
something on 
the platform 
that will 
appear on the 
test. 
 
 
There will be 
something on 
the platform 
that is going to 
be on your 
test. 
 
 
 
 
That’s not 
difficult 
 
These are very 
short they’re 
very short 
exercises 
 
all you have to 
do is a,b,c,d.. 
 

 
The Platform is 
very important 
for revision! 
 
 
Yes, it’s 
important for 
revision. 
 
 
It’s important 
for revision. 
For re… 
vision! 
 
Now, for the 
global test I 
want you to go 
and do 
activities for 

revision. 
 
[NB.: P2 repete 
‘revision’ 6 
vezes em tão 
pouco tempo!] 

 
You need to 
have some 
kind of 
technique, to 
answer all the 
questions 
 
(…)you can sit 
at home and 
you can 
practice the 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It takes only 
about five 
minutes 

 
It’s very good, 
because you can 
revise. 
 
 
It’s nice when you 
can do the 
exercises… on the 
platform 

4. 
 Tópicos fáceis 
de se gostar, que 

 
There are 
games 

   
What’s your 
favourite exercise 
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funcionem como 
isco (jogos, filmes, 
, etc) 

 
 
Games… But 
we have 
games on the 
platform! 

on the Platform? 
 
What about the 
games? [Yes!] 
 
 

5.1 
Interesse pessoal 
para o aluno 
(fotos, filmagens 
onde pode 
aparecer…). 
 
 
5.2 
Importância da sua 
opinião pessoal 

   You can see photos 
from last year 
 
And do you like to 
see your filmings? 
[Yes!] 
 
 
 
 
(…) then you give 
us your opinion and 
what you would like 
to do this July. Just 
give your opinion. 
 
I just want you to 
write your opinion. 

6.1 
Compromisso 
directo, acordo 
professor /aluno 
 
 
 
 
 
 
6.2 
Perguntas 
directas a exigir 
uma resposta tipo 
Yes/No e 
expressões fáticas 
(OK) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What do you 
think? What do 
you think? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yes or not? 

 
I’m going to 
ask you to do 
three 
exercises on 
the Platform. 
 
 
 
 
 
 
Do you agree, 
everybody? 
Yes? 
 
Correct? Yes 
or no? 

 
I just want you to go 
to the Platform, 
yes? 
 
You go tomorrow, 
OK? 
 
OK, next time you 
promise you are, 
aren’t you? 
 
 
That was very 
good, ok? 
 
 
(…),OK?(…)aren’t 
you? 
 
 
 

7.  
Força nos 
conteúdos: 
explicação de o 
quê, porquê, como, 
datas bem 
definidas (quando 
fazer, quando o 
professor vai 
verificar, etc)… 

  One is a 
listening 
exercise, it 
takes only 
about five 
minutes, 
another one is  
a reading 
exercise for 
you to do on 
your own, and 

So, what do you 
do? You choose… 
there are two 
choices (…) if you 
click on ‘photos’ 
you can see (…) 
And then here you 
have something 
that’s called ‘My 
opinion about July 
Projects’…(…) 
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the third one is 
a small activity 
connected with 
prepositions. 
 
I’ll give you 
until Tuesday 
to do these 
exercises.  
 
I’ll be checking 
during next 
week, OK? 

8.  
Técnicas 
especiais: 
 
8.1 Professor 
omnisciente 
 
 
8.2 Suspense 
(prof sabe mas não 
diz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3  O aluno tem a 
liberdade de 
poder optar por ir 
ou não ir (Plat. não 
é obrigatória, mas 
é útil) 
 

 
 
 
I know who 
does and who 
doesn’t. 
 
 
 I found… 
there is one 
person who 
did almost 
everything, 
and I’m not 
going to tell 
you who it is 
 
I’m not going 
to tell you who 
it is… 
 
 
 
The platform is 
not obligatory, 
 
I don’t get 
angry, 
because it’s 
not obligatory, 
OK? 
 
I don’t force 
you 

   

9. 
Conceitos 
genéricos, 
geralmente aceites 
mas com 
significado 
obliterado, 
esvaziado de 
força. 

 
It’s very good 
for you…” 
 
It’s good for 
you in the 
future, OK? 
 
the more the 
more stuff you 

 
Remember the 
Platform is to 
help you to 
improve your 
English! 

 
You have to 
train, you have 
to practice. 
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do, in English, 
the better is for 
you 
 

I:  
Análise pessoal do investigador, em relação ao comportamento de cada 
professor, após a observação das filmagens: 

 P1n: 
 

P2n: 

 

P3e: 

 

P4e: 

 

Jogou muito 
com a 
autoridade de 
professor, do 
género “eu sei 
mas não digo”,  
deu a 
sensação de 
disponibilidade
. Foi dizendo 
que a 
plataforma não 
é obrigatória, 
mas… E que 
afinal era 
imprescindível 
ir lá, pois iria 
ter conteúdos 
similares ao 
do próximo 
teste. 
Apresentação 
de quem tem 
muita 
experiência e 
sabe contornar 
as situações 
conforme se 
vão 
levantando. 

Nota-se falta 
de preparação 
para 
apresentar e 
motivar. Não 
conseguiu  
captar o 
interesse dos 
alunos, que 
eram muitos e 
não 
colaboraram. 
Andou à volta 
de frases 
óbvias, 
genéricas, 
ditas com 
pouca 
convicção. 
Fracassou 
totalmente na 
motivação. 
Antecipou a 
apresentação, 
e nota-se nela 
um certo alívio 
quando 
terminou.  

Focou apenas 
aspectos 
práticos, 
limitando-se a 
apresentar 
conteúdos de  
prática de 
exame, 
referindo 
apenas que 
estariam mais 
disponíveis na 
plataforma. Foi 
clara, sucinta, 
convincente. 
Mesmo sem 
grandes 
manifestações 
por parte dos 
alunos, 
conseguiu o 
que pretendia. 

Limitou a motivação 
a um tema do 
agrado geral (July 
Projects) e pediu 
apenas uma  
simples opinião dos 
alunos via 
Plataforma, se 
possível em Inglês. 
Conseguiu um 
compromisso 
quase geral, 
através de um 
relacionamento 
muito próximo com 
os alunos. 
Conseguiu 
entusiasmar os 
alunos para irem à 
plataforma. 
 

 


