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TECNOLOGIA E FONÉTICA DIDÁTICA NA FORMAÇÃO 
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1. Introdução

Este trabalho surge com o curso de Pós-Graduação Red di-
dácTICa: Formación en Acción para docentes formadores selecio-
nados do Consejo de Formación en Educación (CFE)daANEP, em 
convênio com FLACSO Uruguay, El Abrojo e Fundación Telefóni-
ca. A experiência do projeto desenvolvido em 2018 na formação 
docente impulsa a integração das tecnologias educacionais para as 
abordagens didáticas e a criação de conteúdos digitais. Participam 
o professor e os estagiários do Instituto de Profesores Artigas (IPA) 
com seus grupos de estudantes como público-alvo.

Nosso principal propósito consiste em aumentar e melhorar 
o uso das ferramentas tecnológicas no ensino e aprendizagem do 
português falado. Nesse sentido, os objetivos específicos procuram 
que todos os participantes possam usar dispositivos e programas 
para aprender e praticar o idioma; assim como criar e intercambiar 
conteúdos digitais; além de reconhecer as características prosódicas 
que são expressadas segundo as diferentes intenções dos emissores.
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Nas etapas detalhadas e realizadas segundo o cronograma nós 
estudamos, refletimos, filmamos e editamos os materiais produzi-
dos para acrescentar questionários e realizar uma dinâmica lúdica, 
para o reconhecimento das intenções expressadas segundo os traços 
prosódicos estudados na Unidade 4 do curso Fonologia e Fonética 
do Português no IPA. Para a realização dos nossos propósitos, nós 
utilizamos vários recursos tais como Moodle, WhatsApp, Youtu-
be, Edpuzzle, Blendspace, Powtoon, visto que são imprescindíveis 
para abordar a oralidade no ensino e aprendizagem de uma língua 
estrangeira.

Procuramos sempre reconhecer os significados e valores dos 
recursos, por isso observamos e refletimos acerca dos usos feitos 
e das funções dadas na realização do projeto, bem como indagar a 
respeito de possíveis vantagens e desvantagens de cada um deles.

A avaliação do projeto acontece em todos os momentos da 
implementação pelos participantes para gerenciar e modificar o que 
for necessário durante o processo. Além disso, existem duas instân-
cias de avaliações formais, a intermediária e a final, nas quais todos 
os participantes podem expressar seus pareceres. Usamos recursos 
digitais para avaliar processos, produtos, recursos, procedimentos, 
motivações, envolvimento, dentre outros. Reconhecemos que os 
produtos dessas avaliações formais também constituem conteúdos 
digitais do projeto que podem ser úteis para uma fase posterior, 
como pode ser uma investigação.

Os resultados esperados manifestam-se tanto nas competên-
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cias desenvolvidas por todos os participantes (professor, estagiários 
e estudantes) na inserção das tecnologias durante os processos de 
ensino e aprendizagem da oralidade do português quanto nos mate-
riais audiovisuais produzidos com diferentes recursos e finalmente 
compartilhados num espaço virtual colaborativo.

2. Referencial teórico

Entre todas as suas características, o nosso projeto aborda 
uma didática no ensino superior que abrange aspectos pedagógicos 
e tecnológicos. Por esse motivo, conforme expressa Maggio (2012), 
procuramos encontrar um sentido didático poderoso para as tecno-
logias. Além disso, pensamos em uma didática construtivista (Pia-
get em Duran, 2009) voltada para uma aprendizagem significativa e 
contextualizada. Neste sentido, entendemos que a didática consiste 
na tolerância e empatia com as características dos estudantes, tal 
como afirma Rogers (1978) “a aprendizagem auto-iniciada que en-
globa toda a pessoa — a sua afetividade e seu intelecto — é o mais 
duradouro e profundo ...” (p.130).

Como no ato didático os professores propomos métodos, es-
tratégias e técnicas para facilitar os processos de ensino e apren-
dizagem dos estudantes, planejamos cada etapa do nosso projeto 
conforme os recursos tecnológicos apropriados para atingir os ob-
jetivos e efeitos que vão além da própria experiência, com a con-
vicção de que são realmente significativos tanto quanto num design 
instrucional virtual, na linha de Martínez Rodríguez (2009).
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Nosso referencial teórico, de acordo com o que estamos dis-
correndo, além das teorias tecnológicas para a educação (Litwin, 
2005), abrange princípios dos processos de ensino e aprendizagem. 
Sabemos que as teorias que justificam o processo educativo vão se 
modificando, a partir do chamado ensino tradicional para a conver-
gência das teorias críticas, cognitivismo e construtivismo, influen-
ciados pela teoria tecnológica, dada a evolução da globalização e 
da internet, ou seja, rumo a aplicação constante das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC).

Consequentemente, em todas as etapas, contemplamos os es-
tilos de aprendizagem a partir de várias teorias, como nas visões 
dos quatro modos de aprendizagem e processamento da realidade 
explicados por Kolb (1984), retomados depois por Honey e Mum-
ford (1986), assim como na perspectiva das inteligências múltiplas 
propostas por Gardner (1983). Nessa linha de entendimento, toma-
mos as explicações dadas por Harris (2007) na hora de escolher 
as ferramentas mais apropriadas para o trabalho colaborativo em 
sala de aula, para favorecer a interdependência, a responsabilidade 
individual nas tarefas, as habilidades interpessoais, a interação pro-
dutiva e a reflexão sobre os processos grupais.

Desde o início, nosso projeto incentiva o trabalho colabora-
tivo, porque pensamos também como Sagol (2010), por considerar 
que hoje as tecnologias nos permitem acessar um grande arquivo 
cultural e participar de construções coletivas de conhecimento de 
formas inovadoras. Além disso, como professores, sabemos que as 
instituições de ensino são espaços fundamentais para a inclusão di-
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gital.

De modo geral, entendemos que nosso trabalho de inclusão 
tecnológica no curso de Fonologia e Fonética do Português na for-
mação docente, com embasamentos teóricos tais como os mencio-
nados acima, promove tanto o desenvolvimento de competências 
didáticas quanto as competências digitais docentes (INTEF, 2017) 
para o ensino de línguas estrangeiras com a criação e o intercâm-
bio de produções colaborativas, aplicando diversas ferramentas que 
continuarão se modificando, ou surgindo, com a evolução das TIC.

3. Desenvolvimento

A elaboração e a implementação do projeto envolvem na prá-
tica, de uma forma ou de outra, as fundamentações já expostas e 
também promovem no processo diferentes experiências pessoais 
tanto dos estagiários e professor do IPA quanto dos estudantes de 
português participantes de cada contexto.

3.1. Objetivos do projeto

Objetivo geral. Aumentar e melhorar o uso das ferramentas 
tecnológicas no ensino e aprendizagem da oralidade da língua por-
tuguesa.
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Objetivos específicos. Facilitar que todos os participantes 
usem dispositivos e programas tecnológicos para aprender e prati-
car a língua portuguesa. Criar e intercambiar conteúdos digitais em 
atividades lúdicas de aprendizagem e uso da língua. Reconhecer 
as características prosódicas que são expressas de acordo com as 
diferentes intenções do falante de português.

3.2. Contextos e público-alvo

O projeto surge como avaliação prática do curso semipre-
sencial feito pelo professor formador na Pós-Graduação Red di-
dácTICa: Formación en Acción em convênio com o Consejo de 
Formación en Educación (CFE)daANEP, com FLACSO Uruguay, 
El Abrojo e Fundación Telefónica. Com o propósito de que todos 
os participantes envolvidos apliquem ferramentas tecnológicas nos 
processos de ensino e de aprendizagem, realizamos replicações das 
atividades com o público-alvo.

No Instituto de Profesores Artigas, em Montevidéu, realiza-
mos o curso Fonologia e Fonética do Português, correspondendo 
ao segundo ano da formação docente. O grupo está composto por 
quatro estudantes que frequentam as aulas regularmente. Apenas 
um estudante ainda não teve contato com a prática docente. Ou-
tro é estudante da disciplina Didática I e faz visitas de observação 
nas aulas de um professor regente. Dois estudantes trabalham como 
professores com seus próprios grupos de diferentes níveis de portu-
guês. Os quatro estudantes do IPA estão totalmente envolvidos no 
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projeto, porque todos participam ativamente nas diferentes etapas, 
nas quais articulamos os conteúdos da disciplina com as abordagens 
pedagógicas que aplicam as tecnologias como estratégias didáticas 
para o ensino e aprendizagem da língua. Todos os participantes des-
te contexto são denominados como estagiários neste trabalho e as 
duplas de trabalhos serão identificadas como GA e GB.

Por sua vez, os grupos de estudantes dos estagiários também 
participam do projeto como público-alvo. São dois grupos de por-
tuguês de nível intermediário, constituídos por quase 10 estudantes 
com uma média de idade de 40 anos. Chamamos grupos GC e GD 
para identificá-los no nosso projeto. O GC tem 8 estudantes com 20 
a 60 anos e o GD tem 7 estudantes de 40 anos a mais. Os cursos são 
realizados uma vez por semana com 2 horas de aula. O GC pertence 
ao Club Cutcsa no bairro Union e o GD pertence ao Instituto Cul-
tural Delmira Agustini do Município E no bairro de Malvín, ambos 
em Montevidéu.

3.3. Etapas da aplicação

Conforme nosso referencial teórico, para atingir os objetivos 
planejados e os produtos esperados, o plano de ação inclui as se-
guintes etapas:

1. Os estagiários estudam os conteúdos teóricos pertencentes 
à Unidade 4 do curso Fonologia e Fonética do IPA e respondem ao 
questionário colaborativo disponível no campus virtual Moodle do 
CFE.
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2. O professor e os estagiários refletem sobre as diferenças 
prosódicas de acordo com as intencionalidades dos interlocutores 
em diversas comunicações orais, a partir de vários audiovisuais do 
YouTube.

3. Os estagiários, juntamente com o professor, conhecem e 
discutem o potencial das ferramentas tecnológicas para realizar 
as atividades didáticas propostas no projeto (Moodle, WhatsApp, 
YouTube, Edpuzzle, Blendspace, Mindomo, GoConqr, PowToon, 
Drive Google).

4. Os estagiários estudam vários áudios e audiovisuais para 
identificar as diferentes interpretações da voz em cada situação co-
municativa.

5. Em pares, os estagiários praticam a interpretação oral de 
diversos textos, como em um programa jornalístico (rádio ou TV), 
como atores em cenas diferentes.

6. Enquanto um estagiário pronuncia os diferentes enuncia-
dos selecionados de uma lista, o outro estagiário faz a gravação 
audiovisual do colega, com celular ou outro dispositivo possível. 
Imediatamente, trocam as funções. Os estagiários da outra dupla 
(GA e GB) não podem conhecer a lista de enunciados nem ver as 
filmagens nessa instância.

7. Os estagiários, juntamente com o professor, editam as gra-
vações de acordo com seus propósitos, se necessário.

8. Após a edição geral, cada um dos estagiários cria uma con-
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ta e posta seus vídeos no YouTube.

9. Os estagiários criam usuários no Edpuzzle para editar seus 
vídeos com diferentes perguntas de identificação das intencionali-
dades segundo a entonação, para depois aplicá-las com os colegas 
da outra dupla.

10. O GA e o GB postam seus vídeos produzidos no Edpuzzle 
com questionários, múltipla escolha, completar espaços em branco, 
etc., no Blendspace, para que os outros colegas possam responder.

11. Também no Blendspace, cada grupo organiza todos os 
materiais que considerar pertinentes para complementar tanto as te-
máticas da Unidade 4, e assim aprimorar a aprendizagem e o uso da 
oralidade da língua portuguesa, quanto as fontes para avançar nas 
competências digitais.

12. Com uma atividade lúdica em sala de aula, cada estagiá-
rio entra no Blendspace do outro grupo para responder às pergun-
tas propostas e assim poder identificar as intenções dos falantes, 
conforme os traços prosódicos expressados nos vídeos editados no 
Edpuzzle. A dinâmica consiste na alternância dos estagiários do GA 
e do GB.

13. No final dessas instâncias, usando Powtoon, cada estagiá-
rio expressa suas reflexões gerais sobre tudo o que experimentou 
até esse momento, como uma autoavaliação intermediária compar-
tilhada no Blendspace.

14. Os estudantes denominados público-alvo do presente pro-
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jeto aplicam todos os procedimentos das etapas detalhadas de 2 a 
13, como foram realizadas pelo professor e os estagiários. O pro-
fessor do IPA e os outros estagiários podem visitar as aulas de Por-
tuguês para orientar os estudantes nas correspondentes atividades 
do projeto.

15. Todos os participantes (professor, estagiários e estudan-
tes) vão compartilhando nos espaços colaborativos do Blendspace 
todas as fontes e as produções digitais realizadas em cada etapa.

16. No Campus do Moodle, assim como fazemos com outros 
recursos do projeto, compartilhamos um Formulário Google para 
completar com as vantagens e desvantagens de cada recurso usado 
no projeto, segundo as experiências do professor, estagiários e es-
tudantes.

17. Para avaliar o projeto, com a finalização de todas as ins-
tâncias teóricas e práticas, utilizando um Formulário Google, com-
partilhado no Blendspace, cada estagiário expressa suas valorações 
gerais sobre todos os processos experimentados, tanto no contexto 
do IPA quanto nas práticas docentes.

3.4. Cronograma de realização

Cada etapa foi pensada segundo a viabilidade de realização, 
levando em conta todos os possíveis fatores que poderiam intervir. 
Por isso, o cronograma foi elaborado colaborativamente e revisado 
tanto nos encontros presencias nas aulas quanto nas conversações 
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pelos meios de comunicação utilizados.

Tabela Nº1: Cronograma do projeto

3.5. A função das tecnologias digitais no projeto

As tecnologias utilizadas, assim como outras incluídas nas 
pedagogias emergentes, são fundamentais para a aprendizagem da 
língua portuguesa como língua estrangeira, por exemplo, para faci-
litar o acesso às amostras autênticas da fala oral. Do mesmo modo, 
os dispositivos utilizados no projeto permitem escutar e ver, bem 
como gravar as amostras de língua para realizar diferentes reco-
nhecimentos e atividades digitais de forma colaborativa. Na tabela 
a seguir detalhamos o tipo de uso dado e a função de cada recurso 
tecnológico para o projeto.

Tabela Nº2: Função de cada recurso tecnológico no projeto

4. Considerações finais

Segundo as avaliações gerais dos participantes, a realização 
do projeto na formação de professores de português foi muito re-
levante, assim como o processo de integração das tecnologias edu-
cacionais tanto nas abordagens didáticas, que incluem participan-
tes de vários contextos, quanto nas criações de conteúdos digitais. 
Nesse sentido, almejamos continuar promovendo uma mudança na 
situação descrita na década anterior do Uruguai porque “o estudo de 
Aguerrono e Vezub (2003) nos centros de formação de professores 
mostrou que a aprendizagem das novas tecnologias foi localizada 
pelos formadores no último lugar da lista de prioridades da forma-
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ção inicial” (Mancebo 2006: 230).

Conforme apresentado, o uso dos dispositivos e das platafor-
mas digitais, mais especificamente Moodle, WhatsApp, Youtube, 
Edpuzzle, Blendspace, Powtoon e Formulário Google, possibilitou 
incorporar estratégias didáticas que incluem as tecnologias e seu 
aproveitamento real. Além disso, reconhecemos que as TIC utili-
zadas contribuem com um valor fundamental para o projeto, uma 
vez que são imprescindíveis para realizar uma proposta que aborda 
particularmente a oralidade no ensino e aprendizagem de uma lín-
gua estrangeira.

Depois da realização de quase todas as etapas do projeto, 
aplica-se um questionário usando Formulário Google para comple-
tar a Tabela Nº2 com as vantagens e desvantagens de cada recurso 
usado, segundo as experiências do professor, dos estagiários e dos 
estudantes. Salientamos que além dos conteúdos digitais produzi-
dos pelos estagiários e pelos estudantes público-alvo disponíveis 
nos links compartilhados, este projeto permitiu fazer transferências 
para outras aprendizagens e outros conteúdos da vida profissional 
e pessoal.

Na implementação do projeto fomos promovendo o trabalho 
colaborativo para a realização das diferentes etapas, bem como a 
exploração e a prática de recursos que resultaram imprescindíveis 
para atingir nossos objetivos de inclusão tecnológica no ensino 
e aprendizagem da língua portuguesa. Deste modo, nós estamos 
aperfeiçoando nossas práticas docentes atuais e vamos estar mais 
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preparados para desempenhar melhores abordagens futuras.

Nossa experiência educacional também propiciou a partici-
pação em eventos tais como CFE se Expone no IPA e o Foro de 
Lenguas de la ANEP, quanto outras instâncias de formação docente 
que visam orientar e incentivar a inserção dos estagiários em diver-
sas atividades acadêmicas na carreira profissional, para irem muito 
além da sala de aula.

É uma grande satisfação profissional ter esta experiência em 
colaboração com os estagiários e seus estudantes, a quem estou 
muito agradecido como formador que também procura desenvolver 
a criatividade e autonomia de todos estudantes.
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