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Resumo 

 
Este estudo tem como objectivo aferir o nível de domínio linguístico da língua inglesa de 

22 alunos de Inglês I para Turismo. Surge na sequência da crescente heterogeneidade dos 

conhecimentos e competências dos alunos e visa consciencializá-los dos seus 

conhecimentos reais, implicando-os na participação deste diagnóstico e fornecer ao 

professor pontos de referência em relação às áreas/competências que devem ser 

reforçadas. Pretendemos destacar a relevância i) da aferição/diagnóstico de competências, 

ii) da motivação para o sucesso na aprendizagem de língua estrangeira e iii) do 

desenvolvimento do trabalho autónomo. A metodologia do estudo baseia-se na utilização 

do sistema de avaliação de língua –Dialang – e na aplicação de um questionário. Os 

dados obtidos pelos alunos a pós aplicação dos testes – leitura, escrita, vocabulário e 

gramática – foram comparados com as respostas ao questionário que apresentavam a 

autopercepção dos alunos face ao seu próprio domínio de língua. Embora a amostra fosse 

demasiado reduzida para ser representativa, a análise quantitativa simples dos resultados 

permite indicar claramente os pontos fortes e fracos dos participantes relativamente à 

língua inglesa. O estudo oferece um instrumento válido e fiável para os aconselhar e 

motivar quanto à forma de melhorar essas competências linguísticas de forma autónoma.   

 

Palavras-chave: ensino língua inglesa; competências linguísticas; diagnóstico; 

motivação; autonomia de aprendizagem. 

 

 

Abstract 
 

This pilot study aims to assess the level of linguistic competencies in English of 22 

students attending English I for Tourism. This study stems from the increasing 

heterogeneity of language skills and language levels of our students; it aims to spur 

students‟ self-awareness of their de facto language level and at the same time tries to 

guide teachers in relation to the skills/fields of language knowledge that should be 

covered in class. Finally, the study also aims to involve students in their self-assessment. 

We wish to make salient i) assessment of skills, ii) motivation as an important means of 

succeeding in learning a foreign language and iii) learner-centred teaching and learners‟ 

autonomy. Our methodology is based on the assessment system Dialang. Data collected 

from tests‟ overall results were compared with questionnaires‟ answers which portrayed 

students‟ self-perception in relation to their own language skills and levels. Even though 

the sample was not large enough to be representative, a simple quantitative analysis of 

results clearly indicates strengths and weaknesses of these language users; additionally, 

these results seem to point the way to a reliable and valid instrument to council, guide and 

motivate students for improving their language skills autonomously.   

Keywords: TEFL; language skills; assessment; motivation; learning autonomy. 
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1. Introdução 

 

O estudo apresentado neste artigo tem como objectivo aferir o nível de 

domínio linguístico da língua inglesa de vinte e dois alunos que frequentaram a 

disciplina de Inglês I para Turismo do 1.º ano da Licenciatura em Turismo da 

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

Algarve (2009-2010). O estudo visa, por um lado, promover a 

consciencialização, por parte dos alunos, dos seus conhecimentos reais de forma 

a criar um ponto de partida para uma aprendizagem mais autónoma, autocrítica e 

motivada e, por outro lado, fornecer ao professor um ponto de referência em 

relação às áreas que devem ser substancialmente reforçadas e trabalhadas em sala 

de aula (Alderson, 2005:4). Embora este estudo se apresente como um estudo de 

caso dos alunos da ESGHT, é importante realçar que a metodologia e resultados 

aqui apresentados poderão servir como estudo exploratório para a sua replicação 

noutros contextos semelhantes e na avaliação de outras línguas estrangeiras, 

dentro do contexto mais alargado dos objectivos do Conselho da Europa, para 

promover o multilinguismo e o multiculturalismo.  

Como ferramenta de diagnóstico do nível das competências linguísticas, 

seleccionámos o Dialang - sistema de avaliação da língua. Este sistema é um 

software de acesso livre na Internet que permite aferir os níveis de compreensão 

oral, compreensão escrita, expressão escrita, vocabulário e estruturas gramaticais 

em catorze línguas europeias.
1
 

De forma a compreender em maior profundidade as competências dos 

alunos e a sua autopercepção decidimos também aplicar um questionário curto 

para poder enquadrar melhor cada aluno e comparar os resultados obtidos com o 

percurso de aprendizagem do inglês dos alunos.  

O presente artigo é constituído por cinco partes. Num primeiro momento, 

faz-se a contextualização do estudo, a identificação do problema e a apresentação 

dos objectivos. Segue-se a apresentação e descrição do sistema de avaliação 

                                                           
1
 Para mais informações sobre este programa consultar „About Dialang‟ 

http://www.lancs.ac.uk/researchenterprise/dialang/about. consultado em 12.12.2010. 

http://www.lancs.ac.uk/researchenterprise/dialang/about
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Dialang. De seguida, é apresentada a organização do estudo e descrevem-se as 

opções metodológicas conduzidas pela equipa, bem como a operacionalização do 

projecto e, num quarto momento, discutem-se os resultados obtidos. Por fim, são 

apresentadas as conclusões. 

 

 

2. Contextualização do estudo 

 

O Conselho da Europa vê a coesão na educação como um factor vital para 

manter os direitos humanos e as liberdades na Europa. Não está apenas 

preocupado com a incrementação da diversidade linguística e cultural dos seus 

Estados-membros mas também com a promoção do multilinguismo e do 

multiculturalismo entre os seus cidadãos (Sedgwick, 2007: 236). O Conselho 

apoiou a Declaração de Bolonha, financiou o desenvolvimento do Quadro 

Europeu Comum de Referência 2001 (QECR) e o desenvolvimento do Portefólio 

Europeu de Línguas (Council of Europe, s.d.: 2001)através do projecto Políticas 

Linguísticas para uma Europa Multilingue e Multicultural. Através desta acções, 

o Conselho da Europa pretende desenvolver a abordagem harmoniosa do ensino 

da língua baseado em princípios comuns, nomeadamente uma abordagem 

coerente centrada no aluno:  

To develop a harmonious approach to language teaching based on common principles 

by pooling, through international co-operation, member States‟ experience 

andexpertise in this area. The aim is to promote a coherent learner-centred approach to 

language teaching, integrating aims, content, learning experiences and assessment. 

(Council of Europe, s.d). 

 

 O nosso estudo situa-se neste contexto mais alargado da prossecução dos fins 

estabelecidos pelo Conselho da Europa para o ensino/aprendizagem das línguas 

estrangeiras e da alteração do paradigma de ensino baseado no professor para o 

desenvolvimento de estratégias mais centradas no aluno, incluindo estratégias e 

estilos de aprendizagem individuais.  

 O ensino da língua inglesa em cursos de ensino de inglês para fins 
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específicos
2
tem como objectivo não só a motivação dos alunos para o domínio da 

língua (Gardner, 1991; 2001) mas, essencialmente, a sua preparação para a 

utilização eficaz da língua no contexto do mercado de trabalho (Weigle, 2002: 1). 

 Todavia, a nossa experiência enquanto docentes do ensino superior 

politécnico mostra-nos que os conhecimentos da língua inglesa dos alunos 

portugueses que terminam o ensino secundário são, muitas vezes, insuficientes e, 

por isso, surgem estudantes no ensino superior com um domínio mínimo de 

inglês. O nível de língua das disciplinas de inglês oferecidas no ensino superior 

corresponde à expectativa que estes alunos, universitários, representem o 

resultado de sete ou oito anos de aprendizagem de inglês nos níveis de ensino 

anteriores e que sejam capazes de revelar competências linguísticas e bases 

sólidas desta língua. O percurso de aprendizagem de Inglês até ao 11.º ou 12.º 

corresponderia assim ao nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas (QECRL).
3
 

 Porém, um dos problemas com que os professores se deparam nas aulas de 

língua inglesa da ESGHT – e que julgamos não se limita apenas a esta instituição 

-  reside no facto de, numa mesma turma (Inglês I para Turismo) o professor ter 

de lidar, na maior parte das vezes, com alunos que nunca estudaram inglês ou 

que estudaram inglês somente entre três a cinco anos em simultâneo com alunos 

com um nível de proficiência bastante elevado. Esta assimetria gera problemas 

no funcionamento em sala de aula uma vez que o professor se vê confrontado 

com alunos com necessidades e processos de aprendizagem muito díspares 

(Shank e Terrill, 1995). Embora não constituam o nosso objecto de investigação 

neste estudo, é importante explicitar outras duas variáveis importantes neste 

processo: o facto de os alunos apresentarem estratégias individuais de 

aprendizagem muito distintas que, naturalmente, condicionam a evolução dos 

                                                           
2
 O ensino de línguas para fins específicos (ESP – English for Specific Purposes) pode ser 

definido, de um modo genérico, como uma abordagem centrada nas necessidades presentes e/ou 

futuras do estudante (Hutchinson e Waters, 1987: 19). 
3
 Desenvolvido pelo Conselho Europeu entre 1989 e 1996, o QECRL é um guia utilizado para 

descrever os objectivos a serem alcançados pelos estudantes de línguas estrangeiras na Europa 

que é, presentemente, o quadro de referência mais reconhecido no domínio da aprendizagem de 

línguas. 
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seus conhecimentos e competências e também os próprios professores 

oferecerem estratégias de ensino diferenciadas (ver Vermunt e Verloop, 1999). 

Ao longo dos anos, os docentes de língua inglesa da ESGHT têm verificado 

que estes estudantes, quando submetidos ao ensino de inglês para fins 

específicos, não conseguem lidar com esta aprendizagem, manifestando sérias 

dificuldades na activação de competências devido à falta de conhecimentos 

linguísticos sólidos de base (Dudley-Evans e St John, 2006: 5),o que os impede 

de desenvolver trabalho autónomo. Dickinson (1994) e Dudley-Evans e St. John 

(2006: 5), mais recentemente, referem aliás que muitas das dificuldades no 

desenvolvimento do trabalho autónomo na aprendizagem do inglês como língua 

estrangeira (EFL – English as a Foreign Language) se devem à falta de 

conhecimentos prévios.  

A crescente heterogeneidade face aos conhecimentos e competências dos 

alunos em inglês torna cada vez mais problemática a gestão do programa e das 

turmas (Wrigley e Guth, 1992: 57), o que origina, por vezes, a desmotivação dos 

alunos que não conseguem acompanhar o ritmo da turma devido à sua deficiente 

aprendizagem anterior ou, no extremo oposto, dos que acabam por ser forçados a 

repetir conteúdos (Bell, 1991; Shank e Terrill, 1995;Trang e Baldauf, 2007). Por 

outro lado, também se nota nos alunos desta disciplina alguma incapacidade para 

aferir as suas reais dificuldades ou necessidades de aprendizagem nas várias 

competências e, tal como Trang e Baldauf (2007) observaram, nota-se 

igualmente uma forte resistência ao desenvolvimento de rotinas de auto-

aprendizagem, tais como a utilização de dicionários, gramáticas ou mesmo a 

Internet. 

Dado que os professores se confrontam cada vez mais com esta disparidade 

e, também, porque a capacidade para falar e escrever a língua inglesa ao nível 

intermédio avançado (ver secção 3 abaixo) é uma competência fundamental e 

indispensável do aluno do ensino superior, resolvemos seguir o conselho de 

Weigle (2002:1): “Wherever the acquisition of a specific language skill is seen as 

important, it becomes equally important to test that skill.” Assim, considerou-se 

da maior relevância i) testar e aferir o nível de conhecimentos da língua inglesa, 
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nas suas várias componentes, deste grupo de alunos, recorrendo a um 

instrumento fiável, ii) confrontar esses resultados com a própria auto-avaliação 

dos alunos e iii) enquadrá-los nos níveis propostos pelo QECRL.  

Em suma, pretende-se contribuir para uma actividade docente mais 

informada, para uma maior motivação dos alunos relativamente à aprendizagem 

da língua inglês a assim como para uma maior eficácia da sua aprendizagem 

aspectos fundamentais já tipificados por Warschauer (1996) e Dickinson (1995) 

respectivamente. 

 

 

3. O sistema de avaliação da língua - Dialang 

 

O sistema de avaliação Dialang é um software para avaliação linguística que 

permite conhecer e melhorar as competências linguísticas em catorze línguas 

europeias (alemão, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, grego, holandês, 

inglês, irlandês, islandês, italiano, norueguês, português e sueco). O projecto foi 

desenvolvido por vinte e quatro universidades
4
 e instituições europeias, e teve o 

apoio financeiro da Comissão Europeia de Dezembro de 1996 a Junho de 2004.
5
 

Este sistema oferece testes diagnósticos metodologicamente desenvolvidos e 

validados por especialistas europeus, permite a aferição das diferentes 

competências linguísticas (compreensão oral, compreensão escrita, expressão 

escrita, domínio vocabular e estruturas gramaticais) e proporciona o feedback 

imediato dos resultados e aconselhamento de especialistas. Este programa pode 

ser descarregado gratuitamente da Internet e os seus utilizadores têm de estar 

online para poderem utilizar o software.  

É também importante sublinhar que se trata do primeiro sistema de avaliação 

linguística que tem como base o QECRL. A estrutura de avaliação do sistema 

Dialang, assim como as escalas descritivas usadas para reportar os resultados dos 

                                                           
4
 Em Portugal, por exemplo, estiveram envolvidas neste projecto as Universidades de Coimbra e 

de Aveiro. 
5
 O projecto Dialang foi desenvolvido com o apoio da Comissão Europeia ao abrigo do 

programa Sócrates – LINGUA 2. 
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seus utilizadores, fundamentam-se directamente neste quadro de referência que 

se encontra dividido em seis níveis (A1, A2, B1, B2, C1 e C2; a escala estende-se 

do A1=utilizador básico ao C2=utilizador proficiente) (Huhta et al., 2002). 

Os seis níveis de referência estão estabelecidos para as diferentes 

competências comunicativas: leitura, escrita, oralidade e compreensão oral. A 

utilização de níveis comuns de referência contribui para a clareza e uniformidade 

do Dialang, para a comparação dos processos de ensino e aprendizagem e 

também para o respectivo reconhecimento dos níveis de competência alcançados. 

Os materiais de avaliação deste sistema compreendem todos estes níveis e 

apresentam avaliações independentes para as várias componentes linguísticas. 

Os testes diagnósticos realizados com este sistema têm como objectivo 

compreender os pontos fortes e fracos dos utilizadores relativamente à língua e, 

simultaneamente, aconselhar quanto à forma de melhorar o seu desempenho 

linguístico, para que o utilizador se torne mais consciente do seu domínio da 

língua. 

A escolha deste software prende-se com o facto de, tanto quanto nos foi 

possível pesquisar, não termos encontrado nenhum outro sistema com estas 

características (livre acesso, cinco componentes linguísticas em catorze línguas 

europeias, diagnóstico imediato e feedback alargado baseado nas tarefas 

efectuadas). De facto, tal como os especialistas na área da avaliação de línguas 

estrangeiras que descrevem o Dialang como uma “ferramenta de diagnóstico 

única” (Alderson, 2005: 3; Hughes, 2003:16), consideramos que este software 

proporciona uma excelente base para um diagnóstico eficaz das necessidades 

individuais do seu utilizador. 

 

 

3.1 Procedimentos para a utilização do sistema Dialang 

 

O sistema de avaliação Dialang está disponível para download. Depois de 

iniciarem o programa, é pedido aos utilizadores que escolham a língua em que 

desejam que todas as instruções e feedback sejam apresentados e a língua do teste 
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que pretendem realizar. De seguida, seleccionam o teste a que desejam 

responder, escolhendo uma das cinco alternativas possíveis: leitura, escrita, 

audição, vocabulário e gramática.  

O Dialang funciona com testes de nível adaptado, ou seja, com base nas 

respostas da auto-avaliação, o sistema escolhe um teste com o nível de 

dificuldade adequado ao utilizador a partir de três escolhas possíveis: elementar, 

independente ou proficiente. São utilizados dois procedimentos que possibilitam 

a definição do nível do aluno: em primeiro lugar, um pré-teste baseado no 

conhecimento do vocabulário e, seguidamente, um conjunto de perguntas através 

das quais o utilizador faz uma auto-avaliação dos seus conhecimentos de inglês. 

Inicialmente, os utilizadores do Dialang têm de reconhecer, de entre uma lista de 

palavras, os verbos que existem na língua inglesa e os que não existem (por 

exemplo “to fear” ou “to fabulation”
6
). Este teste é utilizado para determinar a 

variedade vocabular do utilizador. No segundo passo é apresentado ao utilizador 

uma escala com seis níveis de capacidade e, de seguida, um conjunto de 

afirmações iniciadas por “I can” (por exemplo: “I can write simple isolated 

phrases and sentences” ou “I can give clear detailed descriptions of complex 

subjects”
7
) que solicitam uma resposta de sim/não, através das quais o próprio 

utilizador avalia as suas competências linguísticas na língua seleccionada. As 

respostas dadas permitem, então, seleccionar o nível de dificuldade adequado ao 

nível do utilizador e a partir do qual o teste se inicia. Cada teste é composto por 

um total de trinta itens (por exemplo, escolha-múltipla, preenchimento de 

espaços, respostas curtas).  

No final de cada um dos testes, e após completar o total do conjunto de 

tarefas, o sistema fornece o feedback ao utilizador, apresentando os resultados 

que, como já foi referido, se baseiam na escala de seis níveis do QECRL e dá a 

oportunidade aos seus utilizadores de compararem as respostas dadas com as 

respostas correctas do teste a que responderam. No final desta secção, o 

utilizador pode escolher realizar o teste numa outra componente linguística na 

                                                           
6
 Fase II – Teste diagnóstico 

7
 Fase III – Auto-avaliação 
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mesma língua ou não continuar. Como limitação, o programa não permite 

nenhuma impressão ou gravação dos testes durante a sua execução, nem dos 

resultados e do feedback.  

 

4. Método 

 

No que diz respeito ao método seguido, foi já referido que estes testes 

diagnósticos foram realizados por um total de vinte e dois alunos, o que 

representa cerca de 50% dos alunos inscritos numa turma (o número médio de 

alunos inscritos é de quarenta e cinco) e quase 100% dos que frequentam as aulas 

numa base regular. A aplicação dos testes diagnósticos teve lugar no início do 

segundo semestre de 2010.  

 

Tabela 1: Fases e duração das sessões 

Fases das sessões 

Duração 

aproximada em 

minutos 

1. Aplicação do questionário 00:05 

2. Leitura das instruções para a realização do teste 00:05 

3. Pré-teste 00:10 

4. Teste de Leitura - feedback e registo dos resultados 00:45 

5. Pausa 00:10 

6. Teste de Escrita - feedback e registo dos resultados 00:45 

7. Pausa 00:10 

8. Teste de Vocabulário - feedback e registo dos resultados 00:20 

9. Teste de Estruturas gramaticais - feedback e registo dos resultados 00:20 

Duração total 02:50
8
 

 

A estes alunos foi pedido, no primeiro momento, que preenchessem um 

questionário com informação sobre o seu percurso na aprendizagem da língua 

inglesa de forma a procedermos à caracterização da população. Neste 

                                                           
8
De notar que a longa duração das sessões se deve à forma como os testes Dialang estão 

estruturados. Uma forma de evitar o cansaço dos participantes será dividir a realização dos 

testes em diversas sessões de menor duração.  
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questionário pedimos também aos alunos que fizessem uma auto-avaliação dos 

seus conhecimentos nas competências e componentes que seriam depois 

avaliadas pelo Dialang. No segundo momento, e após serem dadas informações 

sobre o programa Dialang e instruções para a realização dos vários testes, estes 

alunos responderam ao pré-teste e, de seguida, aos testes de leitura, escrita, 

estruturas gramaticais e domínio vocabular. Nesta fase foi também fornecido um 

documento escrito com a listagem de todos os procedimentos a seguir na 

realização dos vários testes. O terceiro momento consistiu no registo escrito dos 

resultados dos testes num documento concebido especificamente para esse efeito. 

Os documentos foram todos elaborados em inglês. Cada um dos quatro 

momentos acima referidos foi organizado da forma apresentada na Tabela 1.  

 

5. Caracterização da amostra  

 

A partir do questionário inicial preenchido pelos alunos, a nosso pedido, com 

o objectivo de obtermos informação sobre o seu percurso na aprendizagem da 

língua inglesa, conseguimos fazer a caracterização da amostra.  

 

Tabela 2. Anos de aprendizagem de Inglês 

 

Anos de Inglês Nº de alunos % 

1 a 2 anos 1 4,5 

3 a 4 anos 2 9,1 

5 anos 2 9,1 

6 a 7 anos 8 36,4 

8 a 9 anos 6 27,3 

> 10 anos 3 13,6 

Total 22 100,0 
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Dos vinte e dois alunos inquiridos, vinte são de nacionalidade portuguesa, 

um de nacionalidade brasileira e um de nacionalidade timorense. Destes alunos, 

dezasseis são do Algarve, cinco vêm do resto do país e um é de Timor (mas 

encontra-se a frequentar o curso em Portugal). Todos estes estudantes estudam ou 

estudaram outras línguas, principalmente francês e alemão mas também italiano e 

espanhol. Dos vinte e dois alunos, dezasseis têm menos de 20 anos e cinco têm 

entre 21 e 33 anos.  

Podemos também verificar na Tabela 2 a grande dispersão do número de 

anos em que estes alunos estudaram inglês, por exemplo, temos um aluno que só 

estudou inglês durante um a dois anos e nove alunos que estudaram mais de oito 

anos. 

 

 

6. Resultados  

 

Como referido anteriormente, ao preencherem o nosso questionário inicial, 

todos os alunos tiveram que indicar o nível (poor, fair, good, very good, 

excellent) que consideravam corresponder aos seus conhecimentos (nas  quatro 

componentes: leitura, escrita, gramática e vocabulário) antes de iniciarem os 

testes do Dialang. 

O gráfico 1 apresenta o cruzamento entre a auto-avaliação que os alunos 

fizeram das suas capacidades de leitura e o resultado do teste de leitura do 

Dialang. Podemos verificar que 40% dos alunos que consideraram as suas 

capacidades de leitura boas, muito boas e excelentes (good, very good, excellent) 

foram posicionados no nível A1 e A2, ou seja, no nível elementar. Este grande 

desfasamento entre o que os estudantes consideram dominar e o que na realidade 

dominam é consistente em vários dos testes realizados, como veremos ao longo 

deste artigo. 
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Gráfico 1: Leitura: Auto-avaliação vs Dialang 

 

No que diz respeito à expressão escrita, continuamos a verificar alguma 

inconsistência no que os alunos julgam ser as suas capacidades (e o que na 

verdade são). Os dados mais relevantes observados são a percentagem de 

estudantes que afirma ter um conhecimento bom – 15% (good) ou mesmo muito 

bom – 5% (very good) e são posicionados pelo Dialang no nível A2. 

 

Gráfico 2: Escrita: Auto-avaliação vs Dialang 
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Relativamente ao conhecimento das estruturas gramaticais, no gráfico 3 

podemos verificar que há uma maior correspondência entre aquilo que o aluno 

julga saber e aquilo que sabe na verdade. Se somarmos os alunos que dizem ser 

bons e muito bons na gramática (good, very good), verificamos que uma grande 

maioria se posiciona no nível B1 e B2 e destes temos também cerca de 35% dos 

alunos que fazem uma avaliação muito conservadora do que sabem, ou seja, 

avaliam os seus conhecimentos de gramática como suficientes (fair) e são 

posicionados no nível B1 e principalmente B2. 

 

Gráfico 3: Gramática: Auto-avaliação vs Dialang 

 

 

No que diz respeito aos resultados para o vocabulário, no gráfico 4 podemos 

também verificar que há uma maior correspondência entre a auto-avaliação do 

aluno e os resultados do teste de vocabulário do Dialang. Os alunos que dizem 

ser bons (good) (35%) e muito bons (very good) (20%) no domínio vocabular são 

maioritariamente posicionados no nível B1 e B2. 

Procurámos também comparar o número de anos de aprendizagem de inglês 

dos alunos com o nível geral obtido nos quatro testes Dialang aplicados (reading, 

writing, grammar, vocabulary). 
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Gráfico 4: Vocabulário: Auto-avaliação vs Dialang 

 

 

 

Quando fizemos o cruzamento dos nove alunos com oito ou mais anos de 

inglês (ver Tabela 2, acima) com as quatro componentes avaliadas pelo Dialang, 

verificámos que as competências da leitura (reading) e da escrita (writing) estão 

muito abaixo do que se esperaria para oito ou mais anos de aprendizagem uma 

vez que muitos destes alunos aparecem posicionados nos níveis A1-A2 e também 

B1.  

 

Gráfico 5: Alunos com oito ou mais anos de aprendizagem 
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Também se verifica que os resultados dos testes de gramática e vocabulário 

estão maioritariamente ao nível do B1 e B2e que não se avaliam alunos com 

resultados ao nível do C1 e C2. 

No gráfico 6 podemos verificar que os estudantes que estudaram inglês 

durante seis ou sete anos (total de oito alunos da amostra) ou seja, até ao 11.º ano 

do ensino secundário, são maioritariamente incluídos no nível A2, 

principalmente no que diz respeito à competência de leitura (reading). 

Paradoxalmente, estes alunos com seis - sete anos de aprendizagem parecem ter 

globalmente melhores resultados do que os que têm oito ou mais anos de 

aprendizagem, uma vez que não há inquiridos com nível A1. 

 

Gráfico 6: Alunos com seis a sete anos de aprendizagem 

 

 

Surpreendentemente, no gráfico 7, temos alunos que dizem ter três a cinco 

anos de aprendizagem de inglês e que se distribuem pelos cinco níveis de 

conhecimento. 

 

Gráfico 7: Alunos com três a cinco anos de aprendizagem 
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O gráfico 8 (abaixo) apresenta a síntese da situação na sala de aula da 

disciplina de Inglês I para Turismo da ESGHT, ou seja, vinte e dois alunos de 

uma mesma turma apresentam-se com esta dispersão de nível de conhecimento 

nas quatro componentes, quando esperaríamos eventualmente ter apenas um ou 

dois alunos nas pontas e a larga maioria (cerca de 85 – 90%) nos níveis B1 – B2. 

Como balanço dos resultados apresentados, verificamos que a turma de Inglês I 

para Turismo possui alunos de cinco níveis diferentes, desde o nível A1 ao C1. 

Podemos também adiantar que para a leitura e escrita temos dez alunos 

posicionados no A1-A2, ou seja, cerca de 50% dos alunos que frequentam a 

disciplina numa base regular. Na gramática e no vocabulário temos cerca de 25% 

dos alunos nestes níveis elementares. Posicionados no nível esperado para 1.º ano 

do curso de Turismo temos 40% (9) na Leitura (B1-B2), 50% (11) na Escrita, 

(B1-B2), 80% (17) na Gramática (B1-B2) e 65% (14) no Vocabulário (B1-B2). 

Para terminar, verificamos que os resultados apresentados no gráfico-síntese 

provam claramente que o professor tem uma tarefa muito complexa ao ter de 

gerir um conjunto de alunos com níveis tão díspares, e comprovam também que 

os alunos têm a sua aprendizagem de língua muito dificultada.  

 

Gráfico 8: Síntese: Nível global de aprendizagem 
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7. Limitações do estudo-piloto 

 

No decorrer do nosso estudo, deparámo-nos com algumas limitações, 

nomeadamente o facto de não se encontrarem quaisquer outros estudos com 

populações internacionais ou com a população portuguesa nos quais o sistema 

Dialang tenha sido aplicado. Como também não foram encontrados estudos nos 

quais se investigasse a aferição do nível de inglês de grupos de alunos 

portugueses, não foi possível proceder-se a uma análise comparada ou 

contrastiva na população universitária portuguesa.  

Não obstante o tamanho reduzido da amostra, consideramos que este estudo 

nos permite tirar alguns resultados preliminares que devem ser comprovados em 

estudos futuros.  

Uma limitação adicional foi a não realização do teste de compreensão oral 

por razões técnicas, uma vez que necessitaríamos de equipamento áudio para 

cada computador respectivamente e laboratório de línguas equipado com 

auscultadores individuais. 

 

 

8. Conclusões 

 

Partimos do pressuposto que, conforme enuncia Weigle (2002: 1), há uma 

necessidade cada vez maior de encontrar formas válidas e fiáveis para testar os 

conhecimentos de língua. Estamos conscientes da importância das duas vertentes 

promovidas pelo Conselho da Europa aqui apresentadas: por um lado, a 

promoção do ensino centrado no aluno e, por outro, a importância vital do 

multilinguismo no contexto Europeu (e também global). Este estudo teve como 

objectivo aferir o nível de inglês de vinte e dois alunos que frequentaram o 1.º 

ano da Licenciatura em Turismo da ESGHT (2009/2010) e, para tal, foi utilizado 

o software de avaliação Dialang. O presente estudo assume uma natureza de 

estudo exploratório no qual procurávamos testar várias componentes: a aplicação 
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da ferramenta Dialang na população da ESGHT; a exequibilidade num conjunto 

grande de alunos; a utilidade da ferramenta na aferição dos conhecimentos dos 

alunos; a utilidade da ferramenta para fornecer informação fiável e válida sobre 

os conhecimentos de língua inglesa dos nossos alunos. 

Como conclusões, podemos afirmar que o Dialang foi considerado uma 

ferramenta útil, fácil de utilizar para aferir, com rigor, a capacidade linguística 

destes alunos. Verificámos e comprovámos que numa mesma turma/sala de aula 

nos deparamos com alunos com os mais diversos níveis de conhecimentos de 

inglês. Este facto fundamenta o carácter de urgência de uma avaliação 

diagnóstica dos alunos desde cedo no ano lectivo e também comprova a 

necessidade do professor de língua compreender os diferentes estilos de 

aprendizagem individuais (Vermunt e Verloop, 1999), que poderão também ser 

responsáveis pela dispersão encontrada. 

No que diz respeito aos alunos, o estudo contribuiu para a autopercepção das 

suas próprias dificuldades e do nível em que se encontram, para tomarem 

consciência face à sua própria aprendizagem e domínio da língua e para uma 

maior motivação e eficácia relativamente à aprendizagem da língua inglesa. 

Do ponto de vista do professor, contribuiu para uma actividade docente mais 

informada e sustentada uma vez que nos permitiu ter uma maior percepção do 

nível dos nossos alunos e, consequentemente, pensarmos em definir estratégias 

para ultrapassar as dificuldades com que somos confrontados. Por outro lado, 

esperamos que a aplicação desta ferramenta e a avaliação cuidadosa dos seus 

resultados conduza a uma reavaliação das estratégias usadas em sala de aula. 

O nosso próximo passo será aplicar este estudo a todos os alunos do 1.º ano 

do curso de Turismo e confirmar ou infirmar os resultados agora apresentados, 

bem como aferir a metodologia e os instrumentos utilizados. Por fim, estamos 

conscientes que há um imenso trabalho a desenvolver na área da 

conceptualização da aprendizagem do estudante, uma vez que estudos recentes 

apontam para a investigação das inter-relações entre as componentes cognitiva, 

reguladora e motivacional (Vermunt e Vermetten, 2004).  
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