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Resumo
No âmbito da aquisição de língua estrangeira para adultos no ensino superior, pretende-se analisar a
percepção de empenho e resultados de parte do aluno de inglês técnico. Para esse efeito, serão
apresentados as auto-avaliações escritas sobre o empenho individual destes alunos da Escola Superior
de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda e na elaboração do English Portfolio, componente este
recomendado pelo Conselho de Europa. O potencial desta ferramenta de aprendizagem quando
preparado e ajustado adequadamente ao perfil do aluno tem relevância particular na medida em que
proporciona não só uma função pedagógica mas também um formato para o aluno poder relatar o seu
próprio progresso. Assim, os resultados da investigação serão apresentados para apoiar conclusões
sobre as consequências relativas de incentivar a criação individual de trabalhos escritos que sejam
originais, atempados e relevantes. Em complemento, também será considerado a visão e metodologia
do professor no que diz respeito ao planeamento e escolha de conteúdos e de temas ao perspectivar o
Portfolio Europeu das Línguas como componente de avaliação.

Introdução: O Contexto do Portfólio Europeu das Línguas
A aproximação de estruturas económicas na União Europeia foi seguida, trás décadas, por uma
reforma estrutural do ensino superior. Sob a Declaração de Bolonha, os institutos de ensino
superior já reestruturaram os seus programas académicos ao mesmo tempo que pediram aos
professores que examinassem e, em muitos casos, afinassem os seus métodos de ensino a fim de
oferecer uma abordagem centrada no aluno.
A metáfora de tuning, vindo do inglês e baseada na instrumentação musical, está na base do
Projecto de Tuning, coordenado pela Universidade de Deusto, Espanha, e a Universidade de
Groningen na Holanda. Acompanhando a reforma educativa de perto, e patrocinado pela
Comissão Europeia, este último já referiu que o nome Tuning foi escolhido no intuito de
reflectir a ideia de que as universidades não têm que procurar harmonização dos seus cursos
nem qualquer tipo de currículo europeu unificado, prescritivo ou definitivo mas antes pontos de
referência, convergência e compreensão comuns.1
A par desta reforma, algumas ferramentas já foram criadas, pilotadas e validadas para apoiar os
vários objectivos em ensino superior. Uma destas ferramentas – oPor
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aprende e o empregador futuro. O Conselho da Europa, que piloteou o PEL nos 15 países dos
estados membros entre 1998 e 2000 antes de lançá-lo por fim durante 2001, o Ano Europeu das
Línguas, patrocina esta ferramenta que pretende ultrapassar linhas económicas e educativas,
simplificar as viagens, a educação e avanços na careira bem como a mudança de maneira
significativa.
O potencial do PEL em todos os níveis de aprendizagem de línguas, nas estruturas tanto formais
como informais, onde esse pode surgir torna-se especialmente relevante já que promove uma
estrutura oficial com funções pedagógicas bem como de relatório, sendo a primeira o foco desta
comunicação, que apresenta indícios qualitativos no sentido de chegar a conclusões acerca dos
processos metacognitivos presentes na criação individual do portfólio de trabalhos regulares e
relevantes.
Outros estudos (Trim, 1997; Kohonen, 1999; Westhoff, 1999) já reflectiram sobre a ferramenta
em si no início da sua implementação; por isso, nesta conjuntura pós-introdutória do PEL, e
passado uma década, entender as estratégias e posturas de quem aprende com esta ferramenta é
especificamente relevante.
Neste sentido, o aluno deve ser encaminhado para a utilidade de não só trabalhar como também
guardar para mostrar o trabalho a um empregador futuro. É importante lembrar que ao longo do
período de estudo, é possível que nunca teve ocasião de escrever num contexto
socioprofissional ou que nunca antes teve oportunidade de trabalhar de novo baseado no
feedback do professor. Este método oferece ao aluno a possibilidade de estudá-lo, reformular o
texto e submetê-lo de novo para uma segunda avaliação para, em fim, poder escrever
eventualmente uma versão final e melhorado para arquivar no seu portfólio com o objectivo de
mostrar o seu processo evolutivo na aprendizagem desta língua estrangeira. Assim, através de
trabalhos escritos calculados para incorporar o exercício e aquisição de competências
linguísticas variadas embora sobretudo com objectivos temáticos da profissão em questão, o
aluno prepara-se em termos não só profissionais mas também linguísticos.
Objectivo
No intuito de perceber as abordagens metacognitivas na aprendizagem do inglês como língua
estrangeira, uma análise qualitativa deste caso de estudo demonstra, através do próprio trabalho
escrito dos alunos, as várias estratégias e estilos de aprendizagem de que usufruem. Ao mesmo
tempo, revele o que os alunos determinam como factores a valorizar nesta experiência vitalícia.
Neste caso, o estudo contempla três turmas diferentes de Inglês Técnico, um módulo orgânico
da actual disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, da corrente Licenciatura em
Técnicos de Farmácia da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda, ao longo
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de três anos. Dos 14 componentes sugeridos2 do PEL, os trabalhos elaborados neste nível de
ensino são muito especificamente inseridos no desenvolvimento do dossier de trabalhos escritos
originais e profissionalmente relevantes.
Uma leitura criteriosa revela, assim o que os alunos determinam, nas suas próprias palavras,
como factores a valorizar na aprendizagem de inglês como língua estrangeira no ensino
superior.
Método
Para efeitos deste estudo, foi analisado o último trabalho escrito, uma auto-avaliação reflectiva,
que se considera oportuno em termos temporais e qualitativo, em primeiro lugar, por oferecer
uma visão retrospectiva e, segunda, por permitir uma reflexão crítica e construtiva do seu
próprio empenho, revelando no processo as várias abordagens relevantes ao longo deste período
de estudo.
Nesta perspectiva, foram analisados os textos em questão, colhendo uma amostra de expressões
que reflectissem o espírito metacognitivo detectável. Constituíram estas frases e sintagmas o
corpo deste estudo que se apresenta a seguir.
Resultados
Na análise do corpus, das 75 amostras do último trabalho escrito do PEL, entitulado Relatório
Final: Auto-Avaliação relatório, estas contém entre 109 e 1.002 palavras cada. De um total de
17.962 palavras, foi colhida uma selecção de expressão individual escrita relevante para
mostrar. Dos aspectos abordados, foram identificadas sete áreas específicas:
Valorização do trabalho
Expectativas encontradas
Retorno no investimento de trabalho efectuado
Empenho da parte do professor
Percepção da importância desta língua estrangeira no foro profissional
Vontade de prosseguir estudos em inglês
Sensação ligado ao aprender
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Nesta comunicação, devido a limitações de espaço, encontra-se à mostra só uma parte
representativa, exposta pelos sete factores valorizados, qualificáveis como abordagens
metacognitivas, e na escrita original dos alunos.
All the time accorded to the work
of English at the time seemed
excessive, but now you just give
great value to this time
I liked so much the way the
classes were given, in start I was
For these assignments is necessary
considered work very exhaustive,
some free time, dedication and
but now I see that all of it was
effort
necessary for the development of
my capabilities and useful for
Figura 1: Valorização do trabalho
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It was a good method of
evaluation for us

In the portfolio I try to
learn from my mistakes

I agreed with all the methods and procedures used in it.

Made the assignments and corrected them was a way for my development seeing my
wrongs
I learned more that I expect
Each activity enhanced my skills
I think that the corrections
of the homework are
extremely important to
know and understand my
mistakes

Classes were
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in my formation
in English

Consolidated some basic knowledge
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Classes and
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important for me to
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new knowledge, wiche
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useful

Very valuable

My expectations to
learn in English classes
this year were surpassed
I am very proud of
my development

The teacher gives me some
homework, during the classes, that
I considered very interesting and
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understand better the language and
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The assignments for English
portfolio and the class also
help us to understand

I agree with these methods
because I think they help
me to improve and to
correct where I wrong

The correction of its help me to see where I have difficulties of written or in
vocabulary. I think that the rewritten of the assignments is very very important
because I can to correct the sentences, vocabulary and written wrong
Figura 2: Expectativas encontradas
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Figura 3: Retorno no investimento de trabalho efectuado
I agree withe the method used to teach in classes, because learn and develop a lot with
works. Although is a tiered method for the student and for the teacher, it is very good.
The teacher is a very good person, is
dynamic and very fine for the class
The method used by the teacher is very
productive because I think we could achieve
some the objectives that I initially proposed

Thanks for time dispended with me
and all my assignments
A very good teacher that helps me to learn
many thinks and very interesting for my
training as a Pharmacy Technician

Figura 4: Empenho da parte do professor
I confess that in beginning I had some
scare, because I forgot some concepts
and grammar, but these classes help
me a lot to remember them. These low
me learn new things, about my degree,
and other things there are not related
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I also acquired other even more important
information because they are a specific
knowledge to my professional life
Frankly, I think that my Technical
English is much better and can meet the
challenges that my future profession will
bring me
the English classes that I have were very
important to my development while a person
and as a future pharmacy technician

because it served to learn many useful things for my future career
These thirty hours of technical English, for me, was very grateful in the way that I learned
very about my professional future. I learned a lot of vocabulary that was very important for
my knowledge and my pharmacy technician
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Very useful for future
I know that I will continue to grow and
develop all my English skills and
competences throughout my lifetime

This work will be very important in my future,
because I can want work in other country
Contribute for my future life

Figura 6: Vontade de prosseguir estudos em inglês
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The fact that we are
we learn more about how to write
made every activities
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English, how analysis texts and
proposed
assignments and
increase our vocabulary and, when
searching, helped
we rewrite the text, we learn from
The works were also
much in learning, I
our mistakes
interesting and helps in the
also think the
I endeavored every day to give
development of my skills
classes
were
very
my best in my compositions
and knowledge
motivating and fun
With the orientation, effort and dedication
Interactive

People listen me and interaction with me

Excellent work

I found very interesting

Interesting and good for the development

Figura 7: Sensação ligado ao aprender
Conclusões
A motivação intrínseca para o aluno numa metodologia largamente qualificável como CLIL
parece contribuir para a escrita dedicada mesmo nos alunos dos mais variados níveis de
aquisição. Nota que ao aperceber-se de uma audiência válida, distinta do professor de inglês ao
curto prazo, o aluno delicia-se ao tornar o documento o mais lexicalmente relevante em vez de o
preparar para um leitor leigo na matéria.
Também para aulas de diversos níveis linguísticos, o PEL – e
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consiga dedicar o tempo às correcções individuais e atempadas, factor muito apreciado e
salientado pelos alunos aquando da sua auto-avaliação.
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Em termos globais, a atenção progressiva dedicada à correcção linguística, sendo
necessariamente orientado pelo processo da escrita que envolve um feedback sucessivo, cultiva
uma consciencialização crescente da competência linguística individual bem como as
competências organizacionais necessárias a sua aquisição.
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