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Os alunos de
Erasmus
deverão ser os
principais
interessados
neste curso

nível, e é um algoritmo matemático

que faz a análise. Em cada sessão a

pessoa pode fazer essa verificação; no
final de cada unidade, há um teste



mais complexo, para ver se a pessoa
está bem ou não, seja pode transitar

para a unidade seguinte ou se ainda
tem de passar mais algumas horas a
trabalhar. E ao fim das seis unidades
é que há um teste final, avaliativo, que
vai dizer se a pessoa tem, ou não,
direito ao certificado."

E se o utilizador quiser enganar a

máquina, tentando acertar ao acaso

ou respondendo com ajuda? "Há sem-

pre possibilidade estatística de uma
pessoa acertar ao acaso, mas esta pla-
taforma prevê isso, e quando detecta
uma anomalia dá igual a zero."

Nas fases seguintes, no entanto,
haverá intervenção humana no con-
trolo dos trabalhos, diz Nélia Alexan-
dre: "Os níveis vão aumentando, a

dificuldade vai sendo crescente. A par-
tir do nível 81, que é considerado inter-

médio, em que os falantes já vão ter de

usar estruturas mais complexas e

escrever textos maiores, como ainda
não há ferramentas tecnológicas que
consigam avaliar textos escritos, vamos
ter um tutor que fará exactamente esse

trabalho, porque temos consciência de

que a máquina não chega.
"

Expectativas optimistas
Desde o início, dizem estes dois pro-
fessores, a procura foi satisfatória.
"Tivemos logo contactos, nomeada-
mente da nossa própria universidade,
mas de outras faculdades, perguntan-
do-nos se podiam usar o curso para
os alunos Erasmus, antes de fazerem
a introdução ao Português, como

uma espécie de curso intensivo, para
quando chegarem já estarem familia-
rizados com várias questões linguís-
ticas." Miguel Tamen esclarece: "Nós

previmos patamares de vendas de

licenças para se começar a pensar no
nível que se segue. Tínhamos pensa-
do começar a trabalhar no A 2só em
meados de 2019, mas como as expec-
tativas eram razoavelmente optimis-
tas decidimos antecipar o calendário
e começámos a trabalhar nele bem
mais cedo. Mas só vamos ter ideias do
calendário de desenvolvimento do
81, pelo menos, seis a oito meses pas-
sados sobre o arranque."

Ou seja, entre Junho e Setembro.
Mas não duvidam que seja um projec-
to ganhador. "O nosso investimento
nisto é considerável. E é para ser uma

coisa sustentável. Porque, para pres-
tígio, já basta a nossa experiência de
ensino de Português como Língua
Estrangeira. O investimento dos nos-
sos parceiros é na plataforma, o nos-
so é no conhecimento que vai para os

conteúdos, em toda a planificação e

desenho dos cursos, na montagem do
sistema de backoffice e de avaliação.

"

Há uma estimativa para que o projec-
to seja rentável, diz Miguel Tamen:

"Imaginamos que a partir de 300 a
400 licenças já temos abase suficien-
te para o nível seguinte [B] . Só para
dar uma ideia, temos 2 mil alunos

presenciais de Português como Lín-

gua Estrangeira por ano. E que estão
em Portugal."
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