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RESUMO 
 

 

 

Este estudo tem como principal objetivo descrever e compreender as experiências de 

avaliar de cinco professores de inglês em formação inicial da Universidade Federal do 

Pará. Busca também documentar as experiências que esses professores tiveram durante 

os processos de elaboração de seus testes de forma individual e de forma colaborativa. 

Para tanto, os testes foram analisados com base nos princípios de qualidade da avaliação 

(validade e confiabilidade) e nos princípios da abordagem comunicativa. Além disso, 

este estudo busca investigar as percepções desses professores sobre a experiência da 

colaboração durante o processo de construção de seus testes. Adotando uma abordagem 

qualitativa, este estudo de caso foi conduzido no ano de 2014, e o referencial teórico 

teve como base estudos sobre experiências, sobre a teoria sociocultural e seus 

desdobramentos teóricos e sobre teorias relativas à avaliação em educação geral e em 

língua estrangeira. Os dados foram coletados por meio de questionário, entrevista, 

protocolo verbal, notas de campo, gravação em áudio e em vídeo das interações entre os 

participantes e testes elaborados por eles. Entre as conclusões obtidas neste estudo, 

pudemos observar que, por meio da colaboração, os participantes puderam não somente 

melhorar a prova, mas expor suas opiniões, compartilhar experiências e refletir sobre a 

sua prática pedagógica, percebendo a avaliação como um importante elemento que 

integra os processos de ensino e aprendizagem visando a sua melhoria, o que muito 

contribuiu para a formação docente dos participantes. Este estudo traz implicações para 

a formação inicial de professores, pois evidencia que o professor em formação inicial 

precisa ter um papel mais ativo no processo avaliativo e precisa, também, ser consciente 

de que o trabalho colaborativo pode criar oportunidades de crescimento profissional.  

 

 

Palavras-chave: Experiências, colaboração, teoria sociocultural, avaliação  
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ABSTRACT 

 

 

This study aims at describing and understanding the experiences of developing language 

assessment of five pre-service English teachers from Universidade Federal do Pará. This 

research also aims at documenting the experiences these teachers had during the process 

of constructing their tests alone and in collaboration with their English pre-service 

teachers peers. To conduct this investigation, the tests were analysed in the light of the 

qualities of language test (content validity and reliability) and the principles of the 

communicative approach. This study also investigates the perceptions of the teachers on 

their experiences of collaboration during the process of constructing their tests. 

Adopting a qualitative perspective in the data collection and analysis, this case study 

was conducted in 2014, and the theoretical framework was based on studies about 

experiences, sociocultural theory and language assessment. Data were obtained through 

questionnaire, interview, verbal protocol, field notes, audio and video recording of the 

interactions the participants engaged in, and the tests ellaborated by them. Amongst the 

conclusions we arrived at, we observed that, through collaboration, the participants not 

only constructed better tests, but they also had opportunities to give their opinions, to 

share experiences and to reflect on their teaching practice, understanding the important 

role of evaluation in improving teaching and learning processes. This study has 

implications to initial teacher education, indicating that pre-service teachers need to 

have a more active role in language assessment and need to become aware that working 

collaborativelly can create professional development opportunities for themselves.  

 

 

Key-words: Experiences, collaboration, sociolcultural theory, language assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1 Pergunta ruim, resposta adequada................................................... 17 

FIGURA 2 Am I failing...or is it the test?......................................................... 17 

FIGURA 3 Principais etapas do processo avaliativo......................................... 37 

FIGURA 4 Texto e questão da seção Reading, elaborada individualmente 

por Fernando................................................................................... 

 

135 

FIGURA 5 Questões da seção Use of English, elaborada individualmente por 

Carlos.............................................................................................. 

 

140 

FIGURA 6 Exemplo de questão respondida por um aluno de Carlos no teste 

1....................................................................................................... 

 

141 

FIGURA 7 Exemplos de questões respondidas pelos alunos de Carlos no 

teste 1.............................................................................................. 

 

142 

FIGURA 8 Questão da seção Use of English, elaborada individualmente por 

Rebeca............................................................................................. 

 

146 

FIGURA 9 Exemplos de questões respondidas pelos alunos de Rebeca no 

teste 1.............................................................................................. 

 

147 

FIGURA 10 Questão da seção Vocabulary, elaborada individualmente por 

Aline................................................................................................ 

 

149 

FIGURA 11 Questões da seção Vocabulary, elaboradas individualmente por 

Fernando......................................................................................... 

 

151 

FIGURA 12 Questão da seção Listening, elaborada individualmente por 

Carlos.............................................................................................. 

 

154 

FIGURA 13 Exercício de listening do livro Touchstone..................................... 156 

FIGURA 14 Questão da seção Writing, elaborada individualmente por 

Carlos.............................................................................................. 

 

158 

FIGURA 15 Texto produzido por um aluno de Carlos na seção Writing............ 159 

FIGURA 16 Questão da seção Writing, elaborada individualmente por 

Rebeca............................................................................................. 

 

161 

FIGURA 17 Questão da seção Writing, elaborada individualmente por 

Adamastor....................................................................................... 

 

162 

FIGURA 18 Texto produzido por uma aluna de Adamastor na seção Writing... 162 

FIGURA 19 Texto produzido por uma aluna de Aline na seção Writing............ 163 

FIGURA 20 Questão da seção Use of English, elaborada colaborativamente 

por Carlos e Rebeca........................................................................ 

 

170 

FIGURA 21 Questão da seção Listening, elaborada colaborativamente por 

Carlos e Rebeca............................................................................... 

 

172 

FIGURA 22 Questão da seção Reading, elaborada colaborativamente por 

Carlos e Rebeca............................................................................... 

 

174 

FIGURA 23 Questão da seção Reading, elaborada colaborativamente por 

Aline, Adamastor e Fernando......................................................... 

 

174 

FIGURA 24 Questão da seção Use of English, elaborada colaborativamente 

por Carlos e Rebeca........................................................................ 

 

176 

FIGURA 25 Questões da seção Writing, elaboradas colaborativamente por 

Carlos e Rebeca............................................................................... 

 

183 

FIGURA 26 Questão da seção Vocabulary, elaborada individualmente por 

Carlos.............................................................................................. 

 

188 

 



9 
 

FIGURA 27 Questão da seção Vocabulary, elaborada colaborativamente por 

Carlos e Rebeca............................................................................... 

 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE QUADROS 

QUADRO 1.1 Gêneros textuais (compreensão escrita)..................................... 55 

QUADRO 1.2 Gêneros textuais (produção escrita)........................................... 60 

QUADRO 1.3 Especificações do teste focalizando as habilidades de 

compreensão oral e produção escrita......................................... 

 

79 

QUADRO 2.1 Programa da unidade 1 do livro English ID Starter................... 88 

QUADRO 2.2 Continuação do programa da unidade 1 do livro English ID 

Starter......................................................................................... 

 

89 

QUADRO 2.3 Informações sobre os participantes da pesquisa........................ 92 

QUADRO 2.4 Entrevistas realizadas no período de geração de dados............. 94 

QUADRO 2.5 Instrumentos de geração de dados............................................. 99 

QUADRO 2.6 Principais características dos princípios de validade, de 

confiabilidade e da abordagem comunicativa............................ 

 

102 

QUADRO 2.7 As categorias geradas por meio da análise de dados................. 103 

QUADRO 3.1 Teste 1, elaborado individualmente por Carlos – Formatos, 

quantidades de questões e de itens............................................. 

 

128 

QUADRO 3.2 Teste 1, elaborado individualmente por Rebeca – Formatos, 

quantidades de questões e de itens............................................. 

 

129 

QUADRO 3.3 Teste 1, elaborado individualmente por Aline – Formatos, 

quantidades de questões e de itens............................................. 

 

130 

QUADRO 3.4 Teste 1, elaborado individualmente por Adamastor – 

Formatos, quantidades de questões e de itens............................ 

 

131 

QUADRO 3.5 Teste 1, elaborado individualmente por Fernando – Formatos, 

quantidades de questões e de itens............................................. 

 

132 

QUADRO 3.6 Teste 1, elaborado colaborativamente por Carlos e Rebeca – 

Formatos, quantidades de questões e de itens............................ 

 

167 

QUADRO 3.7 Teste 1, elaborado colaborativamente por Aline, Adamastor e 

Fernando – Formatos, quantidades de questões e itens............. 

 

167 

QUADRO 3.8 Análise das provas elaboradas individualmente por Carlos e 

Rebeca, com base nos princípios de validade, de 

confiabilidade e da abordagem comunicativa............................ 

 

 

186 

QUADRO 3.9 Análise da prova elaborada colaborativamente por Carlos e 

Rebeca, com base nos princípios de validade, de 

confiabilidade e da abordagem comunicativa............................ 

 

 

187 

QUADRO 3.10 Análise das provas elaboradas individualmente por Aline, 

Adamastor e Fernando, com base nos princípios de validade, 

de confiabilidade e da abordagem comunicativa....................... 

 

 

191 

QUADRO 3.11 

 

 

 

 

Análise da prova elaborada colaborativamente por Aline, 

Adamastor e Fernando, com base nos princípios de validade, 

de confiabilidade e da abordagem 

comunicativa.............................................................................. 

 

 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

CL Centro de Línguas 

ILC Instituto de Letras e Comunicação 

LA Linguística Aplicada 

L2/LE 

PPP 

Segunda língua e Língua Estrangeira 

Presentation-Practice-Production 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso 

UFG Universidade Federal de Goiás 

UFPA Universidade Federal do Pará 

ZDP Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

RESUMO.................................................................................................................... 6 

ABSTRACT............................................................................................................... 7 

LISTA DE FIGURAS................................................................................................. 8 

LISTA DE QUADROS.............................................................................................. 10 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS................................................................ 11 

  

INTRODUÇÃO......................................................................................................... 15 

Fundamentação teórica e metodologia....................................................................... 20 

Objetivos..................................................................................................................... 

Perguntas de pesquisa................................................................................................. 

Organização deste trabalho......................................................................................... 

21 

21 

22 

  

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA................................................ 23 

1.1 O construto ‘experiência’ e suas contribuições para a pesquisa em L2/LE.......... 

1.2 A teoria sociocultural............................................................................................ 

1.3 A interação e a aprendizagem colaborativa na sala de aula de L2/LE................. 

1.4 As contribuições da teoria sociocultural e da aprendizagem colaborativa para a 

formação de professores............................................................................................. 

1.5 Avaliação e teste................................................................................................... 

1.5.1 O teste no ensino comunicativo de línguas..................................................... 

  1.5.1.1 Princípios de qualidade................................................................................. 

1.5.1.1.1 Validade: conteúdo, construto e face........................................................ 

1.5.1.1.2 Confiabilidade........................................................................................... 

1.5.1.1.3 Praticidade................................................................................................. 

  1.5.1.2 Formatos de questões.................................................................................... 

1.5.1.2.1 Cloze.......................................................................................................... 

1.5.1.2.2 Associação................................................................................................. 

1.5.1.2.3 Verdadeiro ou falso................................................................................... 

1.5.1.2.4 Múltipla escolha........................................................................................ 

1.5.1.2.5 Transferência de informação..................................................................... 

1.5.1.2.6 Ordenação de palavras............................................................................... 

1.5.1.2.7 Composição............................................................................................... 

1.6 Avaliação das habilidades de compreensão e produção escrita e de 

compreensão oral........................................................................................................ 

1.6.1 Avaliação da habilidade de compreensão escrita............................................ 

1.6.2 Avaliação da habilidade de produção escrita.................................................. 

1.6.3 Avaliação da habilidade de compreensão oral................................................ 

1.7 Avaliação da gramática e do vocabulário............................................................. 

1.7.1 Avaliação da gramática................................................................................... 

1.7.2 Avaliação do vocabulário................................................................................ 

1.8 O processo de elaboração do teste........................................................................ 

1.8.1 Definindo as especificações do teste............................................................... 

 1.8.2 O efeito retroativo.......................................................................................... 

23 

26 

30 

 

33 

36 

39 

42 

42 

44 

47 

48 

48 

50 

51 

51 

52 

53 

53 

 

54 

54 

58 

63 

66 

66 

71 

78 

78 

80 

  

CAPÍTULO 2: METODOLOGIA.......................................................................... 83 

2.1 A pesquisa qualitativa e o estudo de caso............................................................. 83 

 



13 
 

2.2 O estudo piloto...................................................................................................... 

2.3 O contexto.............................................................................................................  

 2.3.1 O local e a duração da pesquisa...................................................................... 

 2.3.2 O material didático e a avaliação................................................................... 

 2.3.3 Os participantes desta pesquisa...................................................................... 

2.4 Os instrumentos utilizados para a geração de dados............................................ 

   2.4.1 Questionário.................................................................................................... 

   2.4.2 Entrevista........................................................................................................ 

   2.4.3 Protocolo verbal.............................................................................................. 

 2.4.4 Testes escritos................................................................................................. 

 2.4.5 Gravação em áudio e em vídeo da elaboração colaborativa dos testes.......... 

 2.4.6 Notas de campo.............................................................................................. 

 2.4.7 Sessões reflexivas........................................................................................... 

 2.5 Os procedimentos de análise dos dados............................................................ 

85 

86 

86 

88 

90 

92 

92 

93 

95 

96 

97 

98 

98 

100 

  

CAPÍTULO 3: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS....................... 104 

3.1 As experiências nos processos de ensino e aprendizagem e de avaliação............ 

   3.1.1 Experiências de aprender................................................................................ 

   3.1.1.1 Experiências dos participantes como aprendizes de inglês.........................  

   3.1.1.2 Experiências dos participantes com relação às aulas de inglês................... 

   3.1.1.3 Experiências dos participantes com relação à forma como eram 

avaliados..................................................................................................................... 

   3.1.2 Experiências de ensinar.................................................................................. 

   3.1.2.1 Experiências dos participantes com relação à sua prática docente.............. 

   3.1.3 Experiências de avaliar................................................................................... 

   3.1.3.1 Experiências dos participantes com relação à sua prática avaliativa........... 

   3.1.3.2 Experiências dos participantes com relação ao uso da prova como 

instrumento avaliativo................................................................................................ 

3.2 As experiências de elaboração individual dos testes............................................ 

 3.2.1 Seção Reading……........................................................................................ 

 3.2.2 Seção Use of English...................................................................................... 

 3.2.3 Seção Vocabulary........................................................................................... 

 3.2.4 Seção Listening............................................................................................... 

 3.2.5 Seção Writing................................................................................................. 

3.3 As experiências de elaboração colaborativa dos testes......................................... 

 3.3.1 Princípio da validade...................................................................................... 

 3.3.2 Princípio da confiabilidade............................................................................. 

 3.3.3 Princípios da abordagem comunicativa.......................................................... 

3.4 Os efeitos da colaboração na qualidade dos testes, no ensino e na formação...... 

 3.4.1 Os efeitos da colaboração na qualidade dos testes......................................... 

 3.4.2 Os efeitos da colaboração no ensino.............................................................. 

 3.4.3 Os efeitos da colaboração na formação docente dos participantes................ 

 3.4.3.1 Reflexões sobre o trabalho colaborativo..................................................... 

 3.4.3.2 Reflexões sobre as relações interpessoais................................................... 

 3.4.3.3 Reflexões sobre a relação entre ensino e avaliação..................................... 

  
À GUISA DE CONCLUSÃO................................................................................... 

Retomando as perguntas de pesquisa......................................................................... 

Implicações desta pesquisa para os processos de ensino e aprendizagem de L2/LE. 

Sugestões para futuros estudos................................................................................... 

104 

105 

105 

108 

 

111 

112 

112

119 

119 

 

123 

127 

133 

137 

148 

153 

157

166 

166 

172 

175 

184 

184 

196 

198 

198 

202 

203 

 

209 

209 

213 

216 

 



14 
 

Considerações finais................................................................................................... 216 

  

REFERÊNCIAS........................................................................................................ 219 

  

ANEXOS.................................................................................................................... 240 

Anexo A 

Anexo B  

Anexo C 

Anexo D 

Anexo E 

Anexo F 

Anexo G 

 

Escala holística para avaliação da produção escrita..................... 

Parecer do comitê de ética............................................................ 

Testes elaborados individualmente pelos participantes................ 

Testes elaborados colaborativamente pelos participantes............ 

Exercício de gramática do livro English ID Starter .................... 

Vocabulário sobre as nacionalidades do livro English ID Starter 

Exercício de listening do livro Touchstone.................................. 

 

241 

242 

244 

260 

267 

268 

269 

 

APÊNDICES............................................................................................................. 270 

Apêndice A 

Apêndice B 

Apêndice C  

Apêndice D 

 

Apêndice E 

 

Apêndice F 

Apêndice G 

 

Apêndice H 

Apêndice I 

Apêndice J 

Apêndice K 

 

Apêndice L 

Apêndice M 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido............................. 

Questionário.................................................................................. 

Trecho da uma entrevista inicial realizada com Carlos................ 

Roteiro de entrevista realizada individualmente com cada 

participante...................................................................................  

Trecho da entrevista realizada com com Carlos após a 

elaboração individual do teste...................................................... 

Roteiro da entrevista realizada com cada grupo........................... 

Trecho da entrevista realizada por Carlos e Rebeca após a 

elaboração colaborativa do teste................................................... 

Roteiro da entrevista final............................................................. 

Trecho da entrevista final realizada com Carlos..........................  

Trecho do protocolo verbal de Carlos..........................................  

Trecho da transcrição  da    elaboração colaborativa do teste 

realizada por Carlos e Rebeca......................................................  

Amostra de uma nota de campo................................................... 

Trecho da transcrição de uma sessão reflexiva realizada por 

Carlos e Rebeca............................................................................ 

271 

272 

274 

 

275 

 

276 

277 

 

278 

279 

280 

281 

 

282 

283 

 

284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



15 
 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

        No campo da educação, podemos perceber a importância que se tem dado às 

questões avaliativas pela necessidade de se realizar uma avaliação de qualidade, 

conforme já proposto por Afonso (2009), Alves-Filho (2016), Hoffmann (1997), 

Luckesi (2011), Nóvoa (2009), Perrenoud (2000), Romão (2001), Vasconcellos (2000), 

entre outros.  O professor deve avaliar para conhecer o nível de aprendizagem do aluno 

e, de posse dessa informação, fazer os ajustes necessários em sua prática docente a fim 

de ajudar o aluno a aprender mais e melhor. É nessa direção que Luckesi (2011, p. 171) 

argumenta que, “sem os conhecimentos emergentes do ato de avaliar como um ato de 

investigação científica, a ação pedagógica e seus resultados serão aleatórios e, 

possivelmente, insatisfatórios”. 

        No contexto de L2/LE,
1
 embora o número de trabalhos sobre a avaliação da 

aprendizagem tenha crescido (CALDAS, 2001; CHIRIMBU, 2013; LOPES; VIEIRA, 

2012; MARQUES, 2012; NASCIMENTO, 2001; PORTO; MICCOLI, 2007; SADLER, 

2010; SHOHAMY, 2001; STRUYVEN; DOCHY; JANSSENS, 2005; WINGATE, 

2010), esta é uma área que ainda precisa ser mais pesquisada, visto que é por meio da 

avaliação que importantes decisões são tomadas com vistas à melhoria dos processos de 

ensino e aprendizagem (RUSSELL; AIRASIAN, 2014).
2
  

                                                           
1
 O termo ‘L2/LE’ é utilizado, neste estudo, para referir-se aos contextos de ensino e aprendizagem de 

segunda língua e de língua estrangeira. Isto porque, ao citar Phillipson (2003), Figueredo (2007) ressalta 

que o uso do inglês na globalização dificulta que se façam conceituações precisas e definitivas.  
2
 Outras áreas que também contribuem para a melhoria desses processos e que têm implicações para a 

área da avaliação são: formação do professor (CELANI, 2008; CUNHA, 2014; LUCENA, 2014; MONTE 

MÓR, 2015; PENNYCOOK, 2007; RAJAGOPOLAN, 2004; ZACCHI, 2014), motivação e autonomia 

(CAVENAGUI, 2009; CRAWFORD, 2002; LEFFA, 2003), material didático (DIAS, 2009; PESSOA, 

2009; RAMOS, 2009; TOMLINSON, 2001; XAVIER; SOUZA, 2008; XAVIER; URIO, 2006), crenças 

(BARCELOS, 2004; SILVA; FIGUEIREDO, 2006), uso da tecnologia (PAIVA, 2015, 2016; SOUZA, 

2006; SILVA, 2012), entre outros.   
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        Em 2003, realizei minha pesquisa de mestrado com o objetivo de investigar as 

percepções de três professoras de Letras/Inglês da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) sobre o processo avaliativo. A partir dos resultados desse estudo, foi possível 

documentar que certas crenças e tomadas de decisão das professoras participantes da 

pesquisa foram, por diversas vezes, conflituosas, por distorcerem o uso pedagógico da 

avaliação. O estudo evidenciou oscilações entre uma postura tradicional e uma postura 

progressista, denominada ‘transicional’. Embora consciente das inúmeras dificuldades 

que enfrentamos ao avaliar nossos alunos, como, por exemplo, o fato de termos turmas 

grandes, a falta de tempo para dar feedback individualizado, alunos com pouca 

motivação para realizar as atividades propostas em sala de aula, creio ser possível 

realizar uma avaliação progressista e devemos sempre tê-la como um norte para a 

prática docente.  

        Aquelas dificuldades me fizeram refletir sobre a qualidade dos instrumentos 

avaliativos utilizados para avaliar nossos alunos, pois eles precisam ser bem elaborados 

para assegurar a confiabilidade,
3
 ou seja, os resultados advindos desses instrumentos 

devem chegar o mais próximo possível daquilo que o aluno conseguiu aprender e do 

que precisará rever para melhorar sua aprendizagem. 

        Minhas inquietações sobre a qualidade da avaliação da aprendizagem ficaram 

ainda mais evidentes quando comecei a ministrar disciplinas sobre avaliação em L2/LE 

em cursos de formação continuada. Nesses cursos, um dos objetivos dessas disciplinas 

era proporcionar, aos alunos-professores de inglês, momentos de reflexão sobre as 

teorias que subsidiam a elaboração de instrumentos avaliativos. A maioria desses 

alunos, embora relatasse uma larga experiência no ensino de línguas, mostrava-se, por 

diversas vezes, confusa sobre suas próprias concepções do que seja avaliar e de como 

avaliar.       

        Em seus relatos, a prova
4
 era o instrumento mais utilizado para avaliar seus alunos, 

e, ao serem questionados sobre sua elaboração, a maioria declarou que copiava 

exercícios de vários livros didáticos, sem refletir sobre eles. 

        As dificuldades, as inseguranças e a falta de clareza com relação à elaboração dos 

instrumentos avaliativos e ao estabelecimento de critérios para essa elaboração me 

fizeram refletir e repensar a necessidade de buscar melhorias na forma como avaliamos. 

                                                                                                                                                                          
 
3
 Este construto será explicitado no item 1.3.1.1.2 deste estudo. 

4
 Os termos ‘prova’ e ‘teste’ são usados intercambiavelmente neste estudo, visto que a literatura sobre 

avaliação não faz distinção entre esses termos. 



17 
 

Essa reflexão me instigou, mais ainda, ao ler um texto de Flávio Carvalho intitulado 

“Quem deve fazer o teste?”, que apresenta a seguinte questão de prova: 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 1:Pergunta ruim, resposta adequada.
5
 

    

 

        Podemos observar, nessa questão de prova, que a instrução para o aluno responder 

a ela permitiu uma interpretação do aluno diferente da expectativa do professor. O 

possível descompasso entre as expectativas do professor e as interpretações do aluno 

com relação às questões da prova gerou mais reflexões ao me deparar com a seguinte 

figura:  

 

 

 

 

 

 

                             

                                    

                                     Figura 2: Am I failing...or is it the test?6
 

 

        Como mostra a Figura 2, diante de resultados não satisfatórios obtidos em uma 

prova, a aluna se questiona se a falha está nela ou na própria prova. Mostra, também, a 

estreita relação entre a avaliação e aspectos emocionais (HOFFMANN, 2001; 

LUCKESI, 2011). São muito comuns comportamentos e reações negativas diante de 

situações avaliativas, como o nervosismo, a tensão e os sentimentos de que a prova não 

avaliou o que deveria ter avaliado.  

        Frente a essas reflexões, acredito que o professor deve preocupar-se com a 

qualidade do teste elaborado, atentando para a clareza de suas instruções para que o 

                                                           
5 Fonte: Questão de prova retirada de artigo publicado na internet. Disponível em: 

<http://www.naopossoevitar.com.br/2011/11/quem-deve-fazer-a-prova.html>. Acesso em: 30 abril 2012. 
6
 Fonte: What schools could use instead of standartized tests. Disponível em: 

<http://www.npr.org/sections/ed/2015/01/06/371659141/what-schools-could-use-instead-of-standardized-

tests>. Acesso em: 30 abril 2012. 

http://www.naopossoevitar.com.br/2011/11/quem-deve-fazer-a-prova.html
http://www.npr.org/sections/ed/2015/01/06/371659141/what-schools-could-use-instead-of-standardized-tests
http://www.npr.org/sections/ed/2015/01/06/371659141/what-schools-could-use-instead-of-standardized-tests
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aluno não faça uma interpretação diferente daquela esperada pelo professor e, 

consequentemente, seja prejudicado por questões mal elaboradas.  

        Na literatura sobre avaliação em L2/LE, mais especificamente quando se trata do 

uso de testes, encontramos alguns princípios de qualidade
7
 que devem ser considerados 

no momento de sua elaboração, tais como: o princípio da confiabilidade, da validade, da 

praticidade (GENESEE; UPSHUR, 1996), entre outros. Considerando esses princípios, 

cabe o seguinte questionamento: a prova, como instrumento de avaliação mais utilizado 

em nosso contexto educacional, é ou tem sido elaborada observando-se esses princípios 

de qualidade? É comum ouvirmos de colegas professores, quando precisam elaborar e 

corrigir provas, as seguintes afirmações: “Eu odeio elaborar e corrigir provas!”; 

“Avaliar é uma verdadeira tortura!”; “Dá trabalho elaborar provas!”;  “Prova não prova 

nada!”. Tais afirmações corroboram com Scaramucci (2000/2001, p. 99, grifo da autora) 

para quem “avaliar é mais ‘complicado’ do que ensinar, na medida em que pressupõe a 

elaboração de instrumentos e não simplesmente o uso de materiais prontos, como se faz 

no ensino”.  

       Entretanto, se a prova não prova nada, por que esse instrumento continua sendo o 

mais utilizado para avaliar os alunos? Mesmo sabendo que, de forma alguma, a prova 

deva ser o único instrumento utilizado para avaliar o desempenho do aluno, acredito 

que, além de ser um instrumento legítimo de coleta de informações no campo 

educacional, se bem elaborada, a prova pode promover situações de aprendizagem 

valiosas, tanto para o professor quanto para o aluno. Assim, é importante refletirmos 

sobre um dos mais importantes papéis do professor: o de avaliador. Se a prova fizer 

parte de sua prática docente, ela precisa ser bem elaborada, o que não é tarefa fácil, 

principalmente se a sua elaboração ocorrer de forma isolada, baseada apenas nas 

intuições de quem a elabora.  

        Em geral, o que acontece no cotidiano do professor é que ele elabora sua prova 

sozinho, bem como sozinho também elege seus critérios de avaliação, muitas vezes sem 

ter uma noção clara do que está sendo avaliado. A partir daí, o aluno faz a prova, o 

professor a corrige, para depois devolvê-la ao aluno com uma nota. Outra situação 

muito comum é quando o professor recebe a prova já pronta, ou seja, ele não tem 

nenhuma participação na tomada de decisões com relação à elaboração das questões, à 

escolha dos formatos das questões, aos critérios de correção etc. Essa situação, a meu 

                                                           
7
 Esses princípios serão abordados no Capítulo 1 deste estudo. 
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ver, pode fazer com que o professor não reflita sobre importantes questões relativas à 

elaboração de um instrumento avaliativo, como, por exemplo, a coerência entre o que 

foi ensinado e o que é avaliado, a necessidade de elaborar instruções de modo que o 

aluno compreenda o que está sendo avaliado, a importância de se ter clareza nas formas 

de pontuar, entre outras.  

       Devido à sua relevância nos processos de ensino e aprendizagem, a avaliação em 

L2/LE tem sido pesquisada a partir de vários enfoques, como, por exemplo, avaliação 

da compreensão e produção escrita (ARAÚJO, 2007; LOPES; VIEIRA, 2012), exames 

de proficiência (ANCHIETA, 2010), uso de testes escritos de inglês (FERREIRA, 2004; 

VIEIRA, 2006), autoavaliação (CATO, 2010; CAVALARI, 2009;  RETORTA, 2007), 

o efeito retroativo (OLIVEIRA, 2009, SCARAMUCCI, 2004) e avaliação da produção 

oral (BOVINO, 2010), entre outros.  

       Os estudos realizados por Ferreira (2004) e Vieira (2006) tratam mais 

especificamente de testes escritos de inglês. O estudo de Ferreira (2004) teve como 

objetivo investigar a prática avaliativa tendo em vista a Abordagem por Competências 

proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais preceituados pelo MEC. Como 

instrumentos de coleta de dados foram utilizados questionários, entrevistas e provas 

escritas. Vieira (2006), por sua vez, investigou os objetivos e critérios utilizados por 

uma professora de um curso de Letras/Inglês ao elaborar uma prova escrita de inglês. 

Os instrumentos para coletar os dados foram questionários, entrevistas, notas de campo, 

gravações de áudio e vídeo e instrumentos de avaliação.         

        Além desses trabalhos, vale ressaltar que os estudos de Lopes (2002), de Queiroz 

(1997) e de Santos (2001) também tiveram como foco testes escritos de inglês, com 

objetivos de verificar a confiabilidade, a praticidade, o formato das questões e a 

congruência entre as características neles encontradas e os princípios da avaliação no 

ensino comunicativo. Nesses estudos, foram utilizados testes escritos e questionários 

como instrumentos de coleta de dados. 

        Podemos, então, constatar que há poucos estudos que investigam os princípios de 

qualidade da avaliação e os princípios da abordagem comunicativa em testes escritos de 

inglês. Além dessa constatação, não é do meu conhecimento, até o momento presente, 

estudos que investiguem esses princípios em testes escritos de inglês elaborados de 
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forma individual, com o uso do protocolo verbal (verbal protocol),
8
 e de forma 

colaborativa, observando-se, em termos gerais, os efeitos da colaboração na qualidade 

desses testes, no ensino e na formação docente.  

        É essa lacuna que a presente pesquisa pretende preencher ao investigar as 

experiências de avaliar de professores em formação inicial, focalizando o trabalho 

colaborativo na elaboração de testes escritos de inglês. Em última instância, esta 

pesquisa tem por objetivo ampliar os estudos na área de formação de professores, ao 

conceber a prática pedagógica sob uma perspectiva sociocultural, na medida em que 

reconhece que a formação de professores, conforme advoga Vieira Abrahão (2012, p. 

461), vai além da “aculturação a práticas sociais de ensinar e aprender existentes”. Para 

a autora, a formação do professor é um processo dialógico e dinâmico em que essas 

práticas são reconstruídas e transformadas, levando-se em conta as necessidades 

individuais do professor e dos seus contextos de ensino.   

 

Fundamentação teórica e metodologia 

  

 

        Para a realização desta pesquisa, orientei-me pela teoria sociocultural proposta por 

Vygotsky e seus colaboradores, por estudos sobre os temas ‘experiências’ e 

‘aprendizagem colaborativa’ e pela teoria sobre avaliação em educação geral e em 

L2/LE, focalizando o uso do teste no ensino comunicativo de línguas. Este estudo 

configura-se como um estudo de caso (JOHNSON, 1992), pois investiga as experiências 

de avaliar de cinco professores de inglês em formação inicial, alunos de Letras/Inglês da 

UFPA, durante o ano letivo de 2014. O foco da investigação foi o processo de 

elaboração colaborativa de testes escritos de inglês realizada por esses professores, 

observando-se os princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem 

comunicativa. 

        Os dados foram coletados por meio de questionário, entrevistas, protocolo verbal, 

gravações em áudio e em vídeo, observação de aulas com registro de notas de campo, 

sessões reflexivas e provas escritas de inglês. Ainda compõem os dados desta pesquisa 

os comentários dos participantes sobre a análise por mim realizada.  

 

 

                                                           
8
 ‘Protocolo verbal’ ou refere-se ao relato verbal do processamento mental do indivíduo (ERICSSON; 

SIMON, 1993), ou seja, é uma técnica introspectiva na qual o sujeito verbaliza seus pensamentos durante 

a realização de uma determinada tarefa. 
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Objetivos 

 

 

       Neste estudo, defendo a tese de que a experiência de elaborar e compreender o 

processo de elaboração de provas, por meio do trabalho colaborativo, durante o 

processo de formação do professor, tem efeito significativo na qualidade dessas provas, 

no ensino e na formação docente. Assim sendo, o objetivo geral desta tese é descrever  e 

compreender as experiências de avaliar de professores de inglês em formação inicial. Os 

objetivos específicos são: 

 

1) documentar as experiências vivenciadas durante a elaboração de provas realizada 

individualmente por professores de inglês em formação inicial, observando-se os 

princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem comunicativa; 

2) documentar as experiências vivenciadas durante a elaboração de provas realizada 

colaborativamente por esses professores, observando-se os princípios de validade, de 

confiabilidade e da abordagem comunicativa; 

3) investigar as percepções desses professores sobre a experiência da colaboração na 

elaboração de provas. 

 

Perguntas de pesquisa 

 

      Com o intuito de alcançar os objetivos, este estudo procurou responder às seguintes 

perguntas de pesquisa:  

 

1) De que foma é feita a elaboração de provas realizada individualmente pelos 

professores de inglês, participantes desta pesquisa, observando-se os princípios de 

validade, de confiabilidade e da abordagem comunicativa? 

2) De que forma é feita a elaboração de provas realizada colaborativamente por esses 

professores, observando-se os princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem 

comunicativa? 

3) Quais as percepções desses professores sobre a experiência da colaboração na 

elaboração de provas? 
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Organização deste trabalho 

 

        Além desta introdução, este trabalho está organizado em quatro partes. O primeiro 

capítulo apresenta a fundamentação teórica que serviu de base para a análise dos dados. 

Primeiramente, abordo o tema ‘experiências’ e finalizo o capítulo trazendo os principais 

pressupostos da teoria sociocultural e da aprendizagem colaborativa. Abordo, também, 

questões relativas à avaliação em educação geral e em L2/LE, mais especificamente, 

sobre o uso do teste no ensino comunicativo de línguas. Em seguida, discuto a avaliação 

das habilidades de compreensão e produção escrita e de compreensçao oral, a avaliação 

da gramática e do vocabulário e o processo de elaboração de testes. O segundo capítulo 

trata da metodologia desta pesquisa. Nele, são apresentados o contexto, os participantes, 

os instrumentos de geração de dados e os procedimentos para a análise. O terceiro 

capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados. Na última parte, retomo as 

perguntas de pesquisa, apresento algumas implicações para os processos de ensino e 

aprendizagem de L2/LE, aponto algumas limitações desta pesquisa, e apresento algumas 

sugestões para futuros estudos dentro da mesma temática. Por fim, teço as 

considerações finais da pesquisa. Este estudo ainda contém Referências, Anexos e 

Apêndices. Com o objetivo de tornar a leitura mais fluida, optei por traduzir todas as 

citações de textos escritos em inglês que foram utilizadas neste estudo.  

       Passo, então, ao primeiro capítulo que traz a fundamentação teórica que servirá de 

base para a análise dos dados deste estudo. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  

 

        Este capítulo está dividido em oito partes. A primeira apresenta o construto 

‘experiência’ e suas contribuições para a pesquisa em L2/LE. A segunda trata dos 

principais pressupostos da teoria sociocultural. A terceira apresenta a interação e a 

aprendizagem colaborativa na sala de aula de L2/LE. A quarta trata das contribuições da 

teoria sociocultural e da aprendizagem colaborativa para a área de formação de 

professores. A quinta discute a avaliação, focalizando o uso do teste no ensino 

comunicativo de línguas, os princípios de qualidade para sua elaboração e os tipos de 

formatos e de questões. A sexta discute a avaliação das habilidades de compreensão e 

produção escrita e de compreensão oral. A sétima apresenta a avaliação da gramática e 

do vocabulário. A oitava e última parte trata das principais etapas do processo de 

elaboração do teste e apresenta, também, discussões sobre o efeito retroativo da 

avaliação.   

1.1 O construto ‘experiência’ e suas contribuições para a pesquisa em L2/LE 

 

 

        Miccoli (2006a), ao fazer um levantamento de estudos na área de ensino e 

aprendizagem de L2/LE que fazem referência ao construto ‘experiência’, constata que, 

embora esses estudos evidenciem a importância das experiências dentro e fora de sala 

de aula, esse construto é pouco utilizado de forma explícita. Para Miccoli (2010), as 

experiências têm estreita relação com as crenças
9
, visto que  as crenças são 

influenciadas pelas experiências e desempenham um importante papel no nosso 

                                                           
9
 ‘Crenças’, na definição de Barcelos (2004, p. 18), “são uma forma de pensamento, construções da 

realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas experiências 

resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação”.   

 

 

 



24 
 

cotidiano. Ainda segundo a autora, para a pesquisa em Linguística Aplicada (LA), que 

tem como objetivo a investigação de mudanças de comportamento, faz-se necessário 

conhecer as crenças e as experiências a elas associadas, pois as “decisões tomadas ou 

cursos de ação adotados têm, em sua base, alguma crença como ponto de partida” 

(MICCOLI, 2010, p. 135).  

       Buscando definir o construto ‘experiências’, Miccoli (2006a) recorre às 

contribuições de Platão, Aristóteles, Hegel e Dewey. Para este estudo, é importante 

destacar o pensamento de Dewey, pois o autor ressalta o caráter orgânico da 

experiência, a relação entre experiências passadas e futuras e a interação entre o 

indivíduo e o meio em que vive. De acordo com Miccoli (2006a, p. 214), a experiência, 

no pensamento de Dewey, “é orgânica, pois, ao estar imbricada na relação do ser 

vivente com seu meio, inclui pensamento, percepção, sentimento, sofrimento e ação em 

um processo em que se transformam tanto os seres humanos quanto o meio”. Assim 

sendo, é importante mencionar os dois princípios constitutivos do construto 

‘experiência’ na concepção de Dewey: o princípio da continuidade; e o princípio da 

interação. O princípio da continuidade estabelece interligações entre as experiências 

passadas e as que serão vivenciadas no futuro, ou seja, toda experiência resgata algo do 

que já foi vivido e, ao mesmo tempo, modifica as experiências subsequentes. O 

princípio da interação, por sua vez, estabelece interligações entre o indivíduo e o 

ambiente que o cerca, um modificando o outro, a partir das relações interacionais 

favorecidas pela experiência.       

        Ao discutir a complexidade que envolve o construto ‘experiência’, Miccoli (2006a, 

p. 217-218) afirma que 

 
[a] experiência inclui o que é experienciado, quem experiencia e o modo 

como se experiencia. Assim, uma experiência é vivenciada diferentemente de 

pessoa para pessoa; cada uma tem um ângulo de visão. Porém, mesmo sendo 

um processo individual, as experiências se sobrepõem, pois muito é 

compartilhado. Assim, na interação com o ambiente, há consequências para o 

indivíduo e para a sociedade, ratificando a não existência de uma 

individualidade isolada. Todo ser humano é uma mistura complexa de 

características compartilhadas e hábitos comuns, com qualidades individuais 

e particulares, que se traduzem na intersubjetividade, i.e. uma interseção de 

vários fatores, na qual a individualidade é apenas o lado pessoal ou a 

polaridade subjetiva dentro da experiência. Dessa forma, é difícil precisar 

onde a experiência individual termina e onde começa a experiência social ou 

coletiva.  

 

       A leitura desse trecho deixa transparecer a ideia de que a utilização do construto 

‘experiência’ em pesquisas na área de ensino e aprendizagem de L2/LE pode tornar a 
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investigação difícil e subjetiva. No entanto, concordo com Miccoli (2006a, citando 

NUÑEZ, 1997) quando ressalta que a pesquisa com foco na experiência não busca 

verdades absolutas, mas, sim, aquilo que é aceitável para uma comunidade, em um 

determinado momento. Nesse sentido, pesquisar a experiência em contextos de ensino e 

aprendizagem de L2/LE traz importantes contribuições para a área, na medida em que 

os resultados dessas pesquisas ampliam nossa compreensão do que acontece dentro e 

fora de sala de aula em diferentes contextos de ensino. Essa compreensão, conforme 

pondera Miccoli (2007a, 2007b), pode contribuir para que o ensino de L2/LE seja um 

processo menos conflituoso, mais transparente e mais satisfatório para os professores. 

Tais contribuições são evidenciadas em pesquisas cujo foco tem sido as experiências de 

professores (CUNHA, 2014; CUNHA; MICCOLI, 2016; MATTOS, 2000; MICCOLI, 

2006b, 2007a) e de alunos (ARAGÃO, 2014; MICCOLI, 1997, 2000, 2001, 2003, 

2007b).  

       Com o intuito de compreender as experiências sob o ponto de vista do professor, 

Miccoli (2007b) classifica as experiências em diretas e indiretas.
10

 As experiências 

diretas referem-se às experiências que acontecem em sala de aula, subdividindo-se em 

três categorias: a) pedagógicas (abordagem de ensino); b) sociais (interações da sala de 

aula); e c) afetivas (sentimentos).  

        As experiências indiretas, por sua vez, têm relação com os fatores que acontecem 

fora da sala de aula, mas que, direta ou indiretamente, influenciam as ações do professor 

e são subdivididas em: a) contextuais (papel da língua inglesa e contexto escolar); e b) 

conceituais (crenças, teorias oriundas da prática docente, formação e experiências como 

aprendizes).  

        Dessa forma, o pensamento de Dewey contribui para a compreensão do que 

acontece dentro e fora da sala de aula pela importância dada à experiência e ao papel da 

interação na vivência de experiências significativas e na busca de novas aprendizagens. 

Vimos que o construto ‘experiência’ pode lançar luz a vários aspectos que envolvem os 

processos de ensino e aprendizagem de L2/LE. Partindo-se do princípio de que ensino, 

aprendizagem e avaliação são processos interligados, o construto ‘experiência’ é 

importante para este estudo, por investigar as experiências de professores com relação à 

avaliação, focalizando, mais especificamente, os efeitos do trabalho colaborativo na 

                                                           
10

 É importante ressaltar que, devido ao caráter dinâmico e fluido da sala de aula, essas experiências não 

acontecem de forma isolada, podendo ser compreendidas e representadas pela classificação proposta por 

Miccoli (2007a). Para uma versão ampliada das experiências diretas e indiretas, ver Bambirra (2009).  
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elaboração de testes escritos de inglês e suas implicações para os processos de ensino e 

aprendizagem como um todo. Assim sendo, neste trabalho, o conceito ‘experiência’ está 

sendo adotado para documentar a natureza da colaboração que ocorre durante o 

processo de elaboração desses testes. A seguir, apresento os pressupostos da teoria 

sociocultural que auxiliam a desvelar e compreender melhor o processo de elaboração 

colaborativa de testes escritos de inglês realizado pelos participantes desta pesquisa.  

 

1.2 A teoria sociocultural  

 

 

       De acordo com Aranha (1993), as relações sociais interpessoais e reflexões sobre os 

efeitos sociais no comportamento humano foram foco de interesse de pesquisadores 

ainda no século XIX. O pensamento da época sobre essas relações coloca a experiência 

de grupo como uma das mais relevantes e determinantes da natureza do homem. Já na 

década de 1960, as pesquisas sobre interação tinham como propósitos investigar como 

se estabelece o comportamento humano e o que contribui para a sua manutenção e 

mudança. 

        Citando Aldous (1977), Aranha (1993) registra que, nos anos 1970, a preocupação 

dos estudiosos voltou-se mais para o delineamento do próprio processo interativo do 

que para os resultados desse processo. Nessa época, a teoria sociocultural do 

desenvolvimento humano surgiu como uma grande área de estudos realizados, 

principalmente, por Vygotsky e Leontiev, importantes estudiosos da antiga União 

Soviética.  

        Apesar da vida breve, Vygotsky tornou-se mundialmente conhecido pelas 

importantes contribuições de seus estudos nas várias áreas do conhecimento humano.
11

 

Sua teoria, conhecida como teoria sociocultural, foi elaborada com o intuito de 

“investigar e explicar o desenvolvimento cognitivo das crianças” (FIGUEIREDO, 2001, 

p. 60). Assim, a teoria sociocultural procura compreender como se desenvolvem as 

funções da mente do indivíduo, primeiramente no nível interpsicológico (do meio 

sociocultural para a mente) e, posteriormente, no nível intrapsicológico (dentro da 

mente do indivíduo). Para Vygotsky (1998), as funções da mente dividem-se em 

funções inferiores e superiores. As funções inferiores são aquelas exercidas pelos órgãos 

do sentido, caracterizam-se por ações involuntárias (ou reflexas), como, por exemplo, 
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 Ver Vygotsky (1993),Wertsch e Hickman  (1987) e Wertsch e Tulviste (1992).  
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piscar, respirar etc. Por sua vez, as funções superiores têm origem nas relações sociais, 

são mediadas, e estão relacionadas, por exemplo, ao ato de solucionar problemas, à 

atenção voluntária, à memória lógica e ao ato de planejar.   

       Para Vygotsky (1991), é fundamental saber como se estabelecem as relações entre a 

capacidade de aprendizagem e o processo de desenvolvimento. Para tanto, é preciso 

determinar dois níveis de desenvolvimento da criança: o real e o potencial. O primeiro 

refere-se àquilo que a criança é capaz de fazer por si mesma, e o segundo refere-se 

àquilo que ela consegue fazer com o auxílio de outras pessoas. No entendimento de 

Vygotsky (1991), o nível potencial é bem mais indicativo do desenvolvimento mental 

da criança do que o nível real, ou seja, é mais importante verificar o que ela pode fazer 

com o auxílio de outras pessoas do que verificar aquilo que ela consegue fazer sozinha. 

A diferença entre o que a criança realiza sozinha e o que é capaz de fazer com a ajuda 

de um adulto ou companheiro mais experiente é chamada de Zona de Desenvolvimento 

Proximal, definida por Vygotsky (1991, p. 97) como  

 
a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de 

um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 

 

         Vygotsky (1978), ao analisar o desenvolvimento psicológico da criança em 

processos interativos com outras pessoas e com o meio em que vive, observa o processo 

de autorregulação pelo qual o ser humano passa para atingir um comportamento mais 

independente na resolução de tarefas. Segundo Lantolf e Appel (1994), esse processo é 

dividido em três estágios: regulação pelo objeto, regulação pelo outro e autorregulação. 

No primeiro estágio, a criança não consegue exercer controle sobre seu comportamento 

para atingir um objetivo fora dos estímulos do ambiente que a cerca. Já no segundo 

estágio, a criança consegue executar certas tarefas, mas somente com o auxílio dos pais 

ou de uma pessoa que seja mais capaz de realizá-las. Por fim, no estágio de 

autorregulação, a criança desenvolve meios para realizar tarefas de forma independente. 

Segundo os autores, a passagem do estágio de regulação pelo outro (atividade 

interpsicológica) para o estágio de autorregulação (intrapsicológica) ocorre na ZDP 

“onde a criança e o adulto se engajam num processo dialógico” (LANTOLF; APPEL, 

1994, p. 12).  

       Para Lantolf e Thorne (2006), o conceito da ZDP pode ser utilizado por educadores 

como um construto para compreender o que os alunos conseguem fazer em seus 
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estágios iniciais de maturação. Ao discutir o conceito de ZDP no processo de 

aprendizagem, Vieira-Abrahão (2012, p. 465) ressalta que esse conceito é fundamental 

para identificar “o estágio atual e futuro do desenvolvimento do aprendiz, revelando não 

só o que já foi alcançado em seu desenvolvimento, mas o que está em processo de 

maturação”. É nessa perspectiva que Aljaafreh e Lantolf (1994) sugerem que a 

intervenção pedagógica deve ser: a) gradual, ou seja, o aprendiz deve receber auxílio, 

aos poucos, até o momento em que seja capaz de realizar uma tarefa sozinho; b) 

contingente, ou seja, o auxílio deve ser dado somente quando for solicitado; e c) 

dialógica, porque é por meio do diálogo que o auxílio é oferecido. 

        Sob a perspectiva da ZDP, o adulto ou o companheiro mais experiente passa a 

oferecer à criança orientações para ajudá-la a realizar a tarefa, também conhecida como 

estruturas de apoio (scaffoldings). O termo ‘scaffolding’ é utilizado por Wood, Bruner e 

Ross (1976) para se referir ao processo que permite à criança ou ao aprendiz realizar 

ações que estariam além de sua capacidade. No entanto, Gibbons (2002) nos alerta que 

o scaffolding não deve ser simplesmente tomado como sinônimo de ajuda. Para a 

autora, o scaffolding é um tipo especial de ajuda por favorecer a aquisição de novas 

habilidades, conceitos ou níveis de compreensão, ou seja, um processo orientado para a 

aquisição de novos conhecimentos no futuro. Wood, Bruner e Ross (1976) apontam seis 

funções do scaffolding: 1) engajar o aluno na tarefa; 2) simplificar a tarefa; 3) manter a 

motivação para a busca do objetivo da tarefa; 4) identificar pontos importantes durante a 

realização da tarefa; 5) reduzir o estresse; e 6) explicar e dar soluções parciais para a 

finalização da tarefa
12

. Na interpretação de Lantolf e Appel (1994), não é a realização da 

tarefa que mais importa, mas, sim, os processos cognitivos que são desencadeados nas 

interações.      

       Nessa perspectiva, a mediação que ocorre nas interações sociais é um elemento 

fundamental da teoria sociocultural. Conforme afirmam Lantolf e Thorne (2006) e Rego 

(1995), a mediação é considerada central na teoria sociocultural de Vygotsky (1991), 

visto que é por meio da mediação que o ser humano transforma a natureza ao utilizar 

instrumentos como elementos mediadores que auxiliam a atividade humana. Além 

disso, segundo Rego (1995), é por meio dessa mediação que as funções mentais 

superiores do indivíduo são desenvolvidas. De acordo com Vygotsky (1998, p. 72, grifo 

no original), o instrumento tem a função de “servir como um condutor da influência 
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 Para uma melhor compreensão dessas funções em contexto de L2/LE, ver, por exemplo, Silva (1999). 
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humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 

necessariamente levar a mudanças nos objetos.”  

        Nessa discussão, o autor faz uma relação entre o papel dos instrumentos técnicos 

utilizados pelo ser humano para agir no mundo físico
13

 e o que ele denominou de 

instrumentos psicológicos, como a linguagem e artefatos, tais como, diagramas, mapas, 

símbolos algébricos, entre outros. A linguagem, sob a perspectiva da teoria 

sociocultural, constitui-se, pois, como um importante elemento mediador, na medida em 

que atua nas funções psicológicas superiores organizando o pensamento e favorecendo a 

comunicação e a interação entre as pessoas e o meio sociocultural. É nesse sentido que 

Ahmed (1994, p. 138) afirma que a linguagem é “o mais importante instrumento de 

desenvolvimento do indivíduo, tanto no domínio cognitivo quanto no comportamental.” 

       Em contextos de ensino e aprendizagem de L2/LE, a noção de mediação pode 

tomar a forma de materiais audiovisuais, como, por exemplo, de um livro didático, de 

oportunidades de interação (DONATO; MCCORMICK, 1994) e são importantes para a 

construção de novas experiências, assim como para a reflexão sobre a execução de uma 

determinada atividade, o que favorece a aprendizagem (WELLS, 1993). 

       Outra importante contribuição da teoria vygotskiana refere-se ao papel da fala no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Para Vygotsky (1991), a fala é 

um instrumento cognitivo importante na organização da atividade humana. Ao tratar do 

desenvolvimento cognitivo das crianças, o autor afirma que,  

 
[a]ntes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o 

ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, 

além de uma nova organização do próprio comportamento. A criação dessas 

formas caracteristicamente humanas de comportamento produz, mais tarde, o 

intelecto, e constitui a base do trabalho produtivo: a forma especificamente 

humana do uso dos instrumentos. (VYGOTSKY, 1991, p. 27).        

 

 

        Com a ajuda da fala, a criança aumenta as possibilidades de ação na execução de 

uma tarefa, diminui gestos impulsivos e espontâneos, planeja e assume um controle 

maior sobre seu próprio comportamento. A fala, segundo Vygotsky (1993), exerce uma 

função primordial que é o contato social e divide-se em fala egocêntrica e comunicativa. 

A fala egocêntrica acontece quando as crianças falam consigo mesmas. Com o passar do 

tempo, a fala egocêntrica passa a ser interna (fala interior), ressurgindo, no adulto, como 
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 Por exemplo, o uso de uma pá para cavar um buraco.   
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fala privada,
14

 um instrumento regulatório de ações do indivíduo quando se encontra em 

situações que precisa realizar tarefas cognitivas desafiadoras.  

        Vários estudos orientados pela teoria sociocultural (ANTÓN; DICAMILLA, 1999; 

DONATO, 1994; FERREIRA, 2001; LANTOLF; THORNE, 2006; MCCAFFERTY, 

1994; PINHO, 2009; PINHO; LIMA, 2010, entre outros) mostram a importância do uso 

da fala privada durante a realização de tarefas colaborativas
15

 por aprendizes de línguas, 

evidenciando, dessa forma, seu importante papel como instrumento cognitivo e 

mediador nos processos de ensino e aprendizagem. Neste trabalho, a teoria sociocultural 

é utilizada para compreender o processo de mediação que ocorre durante a elaboração 

colaborativa das provas escritas elaboradas pelos participantes. Para Swain et al. (2011), 

a teoria de Vygotsky tem sido aplicada em várias áreas do conhecimento humano, nas 

quais pode-se incluir a área de ensino e aprendizagem de L2/LE, como vemos a seguir. 

 

1.3 A interação e a aprendizagem colaborativa na sala de aula de L2/LE 

 

        De acordo com Hall e Walsh (2002), a interação de sala de aula configura-se como 

um dos principais meios propiciadores de aprendizagem, principalmente se 

considerarmos as poucas situações em que o aluno usa a língua-alvo para interagir 

dentro e fora de sala de aula. Como afirma Paiva (1999, p. 364), “o contato que o 

aprendiz tem com a língua fica praticamente restrito à sala de aula e esta nem sempre 

oferece condições ideais para a interação”. 

       Para Figueiredo (2006), as oportunidades de interação em sala de aula podem ser 

criadas a partir de um ensino que favoreça a aprendizagem colaborativa. Segundo o 

autor, a aprendizagem colaborativa é aquela “em que duas ou mais pessoas aprendem ou 

tentam aprender algo juntas, seja por meio de interações em sala de aula ou fora dela” 

(FIGUEIREDO, 2006, p. 12). O autor esclarece, ainda, que a aprendizagem 

colaborativa focaliza o processo e não os produtos da aprendizagem, na medida em que 

propicia a coconstrução do conhecimento por meio de interações entre os alunos, além 
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 Segundo Pinho e Lima (2010), o termo ‘fala privada’ foi cunhado por Flavell (1966) em substituição ao 

termo ‘fala egocêntrica’. Referindo-se a Diaz (1992), os autores afirmam que a fala privada pode ser 

percebida de diversas formas, como repetição de falas, exclamações de afeto e canto, jogos de palavras, 

que podem exercer funções importantes tais como, relaxar, manter o foco na atividade, regular emoções e 

manifestações de afeto, entre outras.  
15

 Pinho e Lima (2010, p. 42) consideram tarefas colaborativas as “tarefas comunicativas inseridas na sala 

de aula de LE que envolvem os aprendizes na compreensão, manipulação, produção e interação na LE”.  
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de, conforme advoga Lima (2011, p. 850), promover “o engajamento cognitivo e social, 

o qual favorece, potencialmente, a autonomia do aprendiz.”
16

  

        A pesquisa na área de L2/LE tem evidenciado alguns benefícios da aprendizagem 

colaborativa. Tais benefícios são constatados a partir da observação de que os 

aprendizes, ao trabalharem juntos, têm oportunidades de desenvolver várias habilidades 

importantes para a melhoria do modo como aprendem, como, por exemplo, trocar 

informações e estratégias de aprendizagem, testar hipóteses sobre a língua-alvo 

(SWAIN, 2000), aumentar a percepção do que ainda falta aprender, perder o receio de 

errar, dar sugestões e oferecer soluções para dar termo a uma dada tarefa, apresentar 

pontos de vista, argumentar (FIGUEIREDO, 2003, 2006), expressar sentimentos, 

necessidades (MCDONELL, 1992) e ideias (RIVERS, 1987), entre outras. Contudo, 

Rivers (1987) alerta-nos para o fato de que a interação não envolve apenas a expressão 

de ideias, mas, sim, a compreensão do que o outro tem a dizer, o que exige o 

desenvolvimento da capacidade de ouvir o outro, interpretar e negociar o significado da 

mensagem e responder a ela, incluindo, nesse processo, aspectos não verbais. 

        Em seu estudo, Swain e Lapkin (1998, p. 320) observam que as dificuldades que os 

aprendizes encontram na decodificação de mensagens em eventos de comunicação os 

levam a “modificar e a reestruturar sua interação para que ambos alcancem a 

compreensão”. Ao constatar a importância da interação em sala de aula, Swain (2000) 

apresenta o conceito de diálogo colaborativo, definido, pela autora, como “o diálogo 

que constrói o conhecimento linguístico” (2000, p. 97). É nessa perspectiva que a língua 

constitui-se como um importante instrumento mediador, tanto no nível cognitivo, ao 

favorecer a produção de sentidos, quanto no social, na medida em que permite a 

comunicação entre as pessoas (SWAIN et al., 2002).    

        No estudo realizado por Figueiredo (2001), o autor, ao investigar o uso da correção 

com os pares por alunos do curso de Letras, constatou que os alunos, ao trabalharem 

juntos no processo de revisão, tornaram-se mais colaboradores e mais reflexivos no 

processo de construção textual. Constatou, também, que os alunos tornaram-se menos 

ansiosos ao cometerem erros e sentiram-se mais confiantes quando perceberam o erro 

como algo inevitável no processo de aprendizagem. Swain (1999) acrescenta, ainda, que 

os aprendizes, ao trabalhar colaborativamente na execução de uma tarefa, são 
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 Como pode ser constatado em vários estudos realizados sob a perspectiva sociocultural (como, por 

exemplo, CARVALHES, 2013; DOBAO, 2012; MAGALHÃES, 2012; PARK, 2012, 2013; PAYANT, 

2012; SZUNDY, 2012; SWAIN; LAPKIN, 1998; TOTH et al., 2013; VAN COMPERNOLLE; VIEIRA, 

2015; WILLIAMS, 2012). 
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encorajados a ter uma participação mais ativa para que ela seja realizada, o que 

potencializa a aprendizagem, pois eles são levados a exteriorizar seus conhecimentos e, 

a partir desse processo, são levados a refletir sobre esses conhecimentos, como também 

revisá-los e aplicá-los. 

        Para Bassi e Dutra (2004), a construção do conhecimento ancora-se em 

experiências criadas a partir da interação social. Nessa perspectiva, Bassi e Dutra (2004, 

p. 294) complementam, ainda, que o “background cultural, linguístico e o conhecimento 

de mundo integram-se em uma relação de compartilhamento e negociação, tendo em 

vista o valor potencial da interação para o desenvolvimento sociolinguístico do aluno”. 

        Para Ehrman e Dörnyei (1998), um ambiente de colaboração promove ganhos não 

apenas no nível linguístico, mas também no nível psicológico, na medida em que 

fornece a base motivacional para que os indivíduos, envolvidos na interação, alcancem 

resultados satisfatórios no processo de aprendizagem mútua. Sendo assim, a 

aprendizagem colaborativa aumenta a motivação, propicia a aquisição de novos 

conhecimentos e melhora as relações interpessoais (DÖRNYEI, 1997). Sobre esse 

aspecto, Swain (2003) assevera que todo e qualquer conhecimento apreendido tem a 

função mediadora para a aprendizagem de novos conteúdos, ou seja, ao interagir com 

outras pessoas, estamos sempre expostos a novas experiências e, por conseguinte, a 

novas aprendizagens. Isto está de acordo com as afirmações de Figueiredo e Lima 

(2013, p. 157), para quem o adulto, na perspectiva sociocultural, “não é um conhecedor 

autônomo e finalizado, mas alguém que está sempre aprendendo e que, por meio das 

interações, faz uso de estratégias anteriormente adquiridas para enfrentar situações nas 

quais a auto-regulação por si só não é suficiente”.  

        Como podemos perceber, há muitos benefícios quando se promove a interação em 

sala de aula num ambiente de colaboração. No entanto, conforme nos alertam Ehrman e 

Dörnyei (1998), as relações interpessoais podem gerar conflitos e desafetos entre as 

pessoas. Paiva (2010), sobre essa questão, acrescenta que trabalhar com o outro, 

principalmente quando o outro é o par mais competente, pode trazer benefícios pela 

possibilidade de potencializar habilidades, mas pode, também, gerar constrangimentos e 

restrições a esse processo.  

       Acredito, assim, que o foco do professor não deva ser o de propiciar o trabalho 

colaborativo evidenciando pares competentes e menos competentes, e, sim, promover 

tarefas em que os alunos possam colaborar uns com os outros, cada um contribuindo 

com suas próprias habilidades, experiências e características individuais. Nessa 
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perspectiva, concordo com o ponto de vista de Figueiredo (2006, p. 29), ao ressaltar que 

os benefícios da aprendizagem colaborativa, bem como suas limitações e aplicabilidade 

em sala de aula devem tornar-se “foco de discussão e de reflexão nos cursos de 

formação de professores, de modo que os futuros profissionais saibam fazer o melhor 

uso dessa abordagem interativa e produtiva que é útil tanto para alunos quanto para o 

próprio professor.” Passo, para a próxima subseção, que trata da importância da teoria 

sociocultural na formação de professores. 

        

1.4 As contribuições da teoria sociocultural e da aprendizagem colaborativa 

para a formação de professores 

 

 

       A teoria de Vygotsky evidencia a estreita relação entre o desenvolvimento 

cognitivo e as relações sociais que o homem estabelece ao longo de sua vida (CROSS, 

2010; JOHNSON, 2009). Para Johnson (2009), fundamental para compreender de que 

forma a teoria sociocultural pode contribuir para a área de formação de professores é a 

possibilidade de explicar como eles aprendem, de que forma diferentes conceitos são 

desenvolvidos em sua mente e como esses processos transformam a compreensão que 

têm de si mesmos, de seus alunos e de sua prática docente. Para Vieira Abrahão (2012, 

p. 461), 

 
[u]ma perspectiva sociocultural na formação de professores de línguas 

reconhece que a formação de professores não é somente um processo de 

aculturação a práticas sociais de ensinar e aprender existentes, mas se 

constitui também em um processo dinâmico de reconstrução e transformação 

dessas práticas de acordo com as necessidades individuais e dos contextos de 

ensino particulares, o que significa que o agenciamento humano é essencial 

nessa perspectiva.  

 

 

        Decorre dessas reflexões, a importância de se compreender melhor o pensamento 

de Vygotsky (1993) no que se refere à formação de conceitos cotidianos (ou 

espontâneos)
17

 e científicos. Para o autor, um conceito não se limita a um conjunto de 

conexões que se associam e que podem ser assimiladas pela memória, ou seja, sua 

formação não pode ser compreendida como um processo passivo, que ocorre 

automaticamente na mente do indivíduo. É, antes de tudo, “um ato real e complexo de 

pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só podendo ser 
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 Farei referência apenas ao termo ‘cotidiano’ por acreditar ser esse termo o que melhor explica a 

distinção entre cotidiano e científico. 
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realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já tiver atingido o nível 

necessário” (VYGOTSKY, 1993, p. 71). A formação dos conceitos cotidianos, segundo 

o autor, se dá a partir de experiências do dia a dia, ao passo que os conceitos científicos 

decorrem da instrução, principalmente nos processos formais de ensino. Embora esses 

processos possuam características distintas, eles não ocorrem de forma isolada, 

desconectados um do outro. Ao contrário, eles ocorrem em um único processo dinâmico 

e interativo. É nessa perspectiva que Johnson (2009) ressalta que os conceitos 

científicos, uma vez compreendidos dentro e por meio dos conceitos cotidianos, 

“permitem a superação das limitações das experiências do dia a dia e permitem a 

vivência de uma nova experiência em situações e contextos diversos”, o que contribui 

para o desenvolvimento profissional do professor de L2/LE, na medida em que valoriza 

suas experiências, seus conhecimentos acumulados ao longo de sua vida e suas 

percepções do que seja ensinar e aprender línguas, ao mesmo tempo que evidencia a 

importância e a necessidade de uma prática pedagógica teoricamente informada. 

        Tendo em vista a importância da teoria sociocultural nos processos de ensino e 

aprendizagem de L2/LE, compartilho do pensamento de Johnson e Golombek (2011) de 

que a teoria sociocultural contribui não apenas para o aluno aprimorar sua aprendizagem 

ao realizar tarefas colaborativas com o colega, mas contribui, também, para o professor 

melhorar sua prática docente. Em outras palavras, é uma teoria que traz benefícios 

também para a formação do professor, na medida em que fornece subsídios que 

ampliam sua zona de ação, aprofunda reflexões sobre questões teórico-práticas 

relacionadas à complexidade da sala de aula, aumentando sua capacidade de refletir 

criticamente sobre suas experiências anteriores, para que possa tomar decisões mais 

apropriadas ao seu contexto de ensino (JOHNSON, 2009; VIEIRA-ABRAHÃO, 2012).    

       A formação do professor, orientada pela teoria sociocultural, a meu ver, se faz 

premente, principalmente, quando o professor começa seu processo de aprender a 

ensinar. Isto porque a pouca experiência no ensino e o pouco conhecimento de bases 

teóricas, articuladas com a prática, influenciam suas ações, fazendo-o recorrer, muitas 

vezes, de forma irrefletida, às suas experiências como alunos (ou como professores) e 

ao que foi ‘aprendido’ em cursos comumente conhecidos como ‘cursos de 

treinamento’
18

 para professores. Conceber o processo de formação de professor como 
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transmissão e reprodução de conhecimentos é conceber a aprendizagem como algo 

linear e o professor como um sujeito passivo, a-histórico, destituído de desejos, 

sentimentos, conflitos, saberes e não saberes, um ser incapaz de agir e de transformar a 

si e a própria realidade em que vive.  

        Para Johnson (2009), a formação do professor de L2/LE, orientada pela perspectiva 

sociocultural, traz algumas implicações importantes para a área, tais como: 

 

 Mudanças nas formas de se conceber o processo de tornar-se professor de 

línguas – os processos sociais e cognitivos pelos quais o professor passa em sua 

trajetória de tornar-se professor são centrais para a compreensão de como o 

professor constrói sua prática pedagógica. 

 Mudanças nas formas de se conceber a língua – a língua é vista como prática 

social, ou seja, um instrumento psicológico e cultural que permite a 

compreensão de nossas experiências e relações de interação com outras pessoas 

em situações concretas de comunicação.  

 Mudanças de se conceber o ensino de línguas – o ensino de línguas é concebido 

como um processo de mediação dialógica, por meio do qual alunos, professores 

e contextos de ensino interagem entre si, favorecendo a construção social de 

significados e de desenvolvimento cognitivo. 

  Mudanças nas formas de se conceberem as macroestruturas históricas, culturais 

e sociais
19

 – as ações do professor não são isoladas. Elas modulam e são 

moduladas pelo contexto histórico, cultural e social no qual está inserido. Na 

perspectiva sociocultural, o professor é capaz de analisar seu contexto e, como 

agente crítico, é capaz de transformar suas práticas para melhor atender às 

necessidades de todos os envolvidos no processo educativo. 

 Mudanças nas formas de se conceber o processo de desenvolvimento 

profissional docente – a aprendizagem do professor é social e historicamente 

situada, tornando-se necessário seu engajamento em programas de formação de 

professor que reconheçam a importância da indissociabilidade da teoria e prática 

(práxis), da reflexão crítica e do trabalho colaborativo como ferramentas para 

seu desenvolvimento profissional. 

                                                                                                                                                                          
têm curta duração e pouco promovem práticas reflexivas sobre suas experiências, sobre suas crenças e 

sobre os conflitos vivenciados em seus contextos de atuação. 
19

 Como, por exemplo, currículo, testes de larga escala como o vestibular e o sistema educacional como 

um todo. 
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       Face ao exposto, podemos afirmar que a formação de professores de L2/LE, 

ancorada por uma perspectiva sociocultural não concebe esse processo como algo 

acabado, um meio de transmissão e de recepção de conhecimentos já prontos, mas um 

processo de coconstrução de conhecimentos, que permite ao professor dialogar com o 

outro, refletir criticamente sobre a sua prática para a busca de novas aprendizagens e 

perspectivas de mudanças que possam trazer melhorias para seus contextos de ensino e 

para a sociedade como um todo. Para Cavalcanti (1999), Gimenez e Cristovão (2004), 

Jorge (2003) e Vieira-Abrahão (2012), o engajamento em pesquisa, o diálogo 

colaborativo entre professores e a reflexão crítica sobre a própria prática pedagógica 

provocam confrontos e questionamentos sobre o porquê de determinadas ações, 

tornando o professor mais consciente do contexto em que atua, de suas próprias 

concepções do que seja ensinar e aprender, abrindo espaços para a análise de novas 

abordagens e autoavaliação contínua, processos fundamentais para a construção de sua 

identidade profissional.  

       É nessa perspectiva que este estudo se situa e pretende contribuir para  área de 

formação de professores, ao investigar as experiências individuais e colaborativas de 

avaliar de professores em formação inicial, tendo como base os principais construtos da 

teoria sociocultural e seus desdobramentos teóricos. Neste estudo, essa contribuição está 

na documentação de experiências que apresentam uma visão sistêmica da colaboração 

durante o processo de elaboração de provas.  

        A seguir, discuto o conceito ‘avaliação’ e alguns termos comumente relacionados à 

prática avaliativa na literatura da área. 

 

1.5 Avaliação e teste 

 

        O ato de avaliar é inerente ao ser humano e ocorre em todos os campos da vida em 

sociedade: profissional, pessoal, educacional. Por ser uma atividade humana, a 

avaliação está sempre carregada de valores daquele que avalia. No campo educacional, 

esse valor se dá por meio de nota ou de conceito a partir do desempenho do aluno, 

utilizando-se, para a obtenção dos resultados, uma prova. Essa é a forma mais básica e 

simples de se entender a avaliação e também de praticá-la no campo educacional 

(LUCKESI, 2011). Contudo, essa simplicidade acaba reduzindo o ato de avaliar ao 

simples ato de aplicar prova, obter uma nota e decidir quem tem condições de avançar 

nos estudos e quem precisa estudar mais. No entanto, entre o ato de aplicar prova e 
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obter resultados, há vários pontos de tensão entre valores, conhecimentos, expectativas 

com relação a padrões de comportamento (bom e mau aluno, por exemplo), disputas de 

poder, entre outros, que tornam a avaliação um processo difícil, longe de ser um ato 

meramente técnico (ALMEIDA, 2012; LUCKESI, 2011).  

       Na literatura, a avaliação é comumente confundida com o teste. No entanto, o teste 

é um instrumento avaliativo, e a avaliação, um processo de coleta, de interpretação dos 

resultados e de tomada de decisão sobre os processos de ensino e aprendizagem. 

Baseando-me em Genesee e Upshur (1996), Luckesi (2011) e Hoffmann (2001), 

apresento a seguinte figura para representar as principais etapas do processo avaliativo. 

 

                                                              Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Principais etapas do processo avaliativo. 

Fonte: Autora desta tese. 

 

 

        Como podemos observar na Figura 3, na etapa da coleta de informações, o teste, 

assim como a observação e o portfólio, são instrumentos avaliativos que podem ser 

utilizados na avaliação de L2/LE.
20

 O teste escrito, por exemplo, pode ser utilizado para 

avaliar a produção e a compreensão escrita do aluno. O teste oral, por sua vez, é 

utilizado para avaliar a produção oral do aluno e, de forma semelhante ao teste escrito, o 

professor pode usá-lo para avaliar aspectos específicos relacionados à produção oral 

como a pronúncia. Após a coleta de informações, o professor interpreta os resultados a 

partir de critérios previamente estabelecidos. Finalizada essa etapa, inicia-se a tomada 

                                                           
20

 Segundo Brown e Hudson (1998), e Genesee e Upshur (1996), há várias formas alternativas de 

instrumentos avaliativos, como portfólios e observação. ‘Portfólios’, segundo os autores, são pastas onde 

são agrupados trabalhos dos alunos realizados no decorrer de um curso ou disciplina. A ‘observação’, por 

outro lado, é uma forma de coleta de informações sobre o desempenho dos alunos, podendo ser feita por 

meio de anotações em um caderno ou pelo uso de checklists. As checklists compõem-se de uma lista de 

categorias com informações específicas sobre o que se pretende observar sobre o desempenho do aluno. 

    Coleta 

Teste       

Oral  

Escrito 

Interpretação 

dos 

Resultados 

 

Tomada de decisão 

Observação 

Portfólio 
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de decisões, processo pelo qual o professor decide o que deve fazer a partir dos 

resultados obtidos. Ou seja, o professor pode decidir fazer comentários sobre os 

resultados, rever conteúdos ou simplesmente atribuir notas ou conceitos ao desempenho 

do aluno. Para que a avaliação sirva ao propósito de reorientar o ensino e melhorar a 

aprendizagem do aluno, o professor deve fazer da avaliação um momento de interação e 

reflexão sobre os resultados, sobre o trabalho desenvolvido e sobre o que pode ser feito 

para auxiliar os alunos a melhorar sua aprendizagem. Sendo assim, a avaliação deve ser 

vista como ponto de partida, num processo contínuo de diagnóstico de todos os 

elementos que fazem parte dos processos de ensino e aprendizagem, como, por 

exemplo, material didático, formas de ensinar, formas de aprender, conteúdos, para citar 

alguns.  

        No contexto de L2/LE, normalmente avalia-se o aluno por meio de teste, e a 

literatura sobre a avaliação costuma referir-se a esse instrumento como uma forma 

tradicional de avaliar o desempenho do aluno. Essa referência pode ser explicada pela 

própria origem da avaliação, que tem seus primeiros registros na Antiguidade, com a 

utilização de exames de seleção para os serviços públicos na China (DEPRESBITERIS, 

1989).  

        No campo educacional, Haydt (1997) acredita que foi somente com os estudos 

desenvolvidos por Edward Lee Thorndike, já nas primeiras décadas do século XX, que 

os testes passaram a ter uma padronização a partir de escalas e técnicas quantitativas de 

medida (DIAS SOBRINHO, 2002). O objetivo a ser alcançado com o uso de testes 

padronizados era obter resultados mais precisos e objetivos
21

 dos rendimentos dos 

alunos. Muitas críticas que têm sido feitas na literatura com relação ao uso do teste para 

avaliação de L2/LE decorre da preocupação com essa objetividade, pois o que se tem 

evidenciado nas pesquisas como as de Lopes (2002) e de Rolim (1998) é que as 

questões do teste são predominantemente questões que avaliam itens linguísticos 

separadamente, de forma descontextualizada e com o objetivo de atribuir uma nota ao 

final do processo avaliativo, privilegiando, dessa forma, somente o caráter somativo da 

avaliação. No entanto, acredito ser inadequada a associação do teste à avaliação 

somativa, visto que qualquer instrumento pode ter um caráter somativo e formativo. Em 

outras palavras, o professor pode informar os resultados ou a soma dos resultados 

                                                           
21

 ‘Teste objetivo’ é aquele que apresenta, por exemplo, questões com apenas uma resposta correta. De 

acordo com Madsen (1983), questões de múltipla escolha são exemplos de questões que compõem esse 

tipo de teste.  
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obtidos do teste, e, ao mesmo tempo, pode discutir o significado desses resultados, 

fornecendo informações importantes sobre o processo de formação de competências do 

aluno (BROWN, 1994).  

        Podemos concluir, portanto, que o caráter somativo e formativo da avaliação não 

deve ser associado ao tipo de instrumento avaliativo e nem ao número de vezes de sua 

utilização, visto que o professor pode utilizar o portfólio (ou qualquer instrumento 

avaliativo) em vários momentos do curso e atribuir somente uma nota, sem fazer 

qualquer comentário a respeito do desempenho do aluno. Convém enfatizar que a nota, 

a meu ver, não deve ser considerada a vilã da avaliação se ela for significativa para o 

aluno, ou seja, se o aluno compreender o significado da nota a partir dos comentários 

feitos pelo professor.  

        No que se refere à predominância de questões do teste que avaliam itens 

linguísticos de forma isolada, a preocupação parece estar no descompasso entre o ensino 

comunicativo de L2/LE, que vê a língua como prática social, e a realização da avaliação 

a partir da noção de língua como um código linguístico, cujas partes podem ser isoladas 

e avaliadas separadamente sem a necessidade de um contexto de uso dessa língua.  

        Na próxima subseção, dou prosseguimento a essa discussão, apresentando algumas 

considerações sobre o uso do teste no ensino comunicativo de línguas. 

 

1.5.1 O teste no ensino comunicativo de línguas 

 

 

        Com o advento da abordagem comunicativa, que teve seu início na década de 

1980, o ensino de L2/LE passou a incorporar a noção de língua como algo interativo e 

autêntico (SHOHAMY, 1997). Nessa perspectiva, para que o aprendiz tenha sucesso em 

sua aprendizagem, é preciso que ele saiba o quê, como e quando usar a língua em 

situações reais de comunicação (RICHARDS; RODGERS, 2001). Nesse contexto, o 

professor precisa criar situações de comunicação em sala de aula que se aproximem 

daquelas vivenciadas em contextos reais de interação, e os testes devem ser elaborados 

com tarefas que possam replicar esses contextos (BERNARDO, 2011; MIYATA-

BODDY; LANGHAM, 2000).    

        Para Canale e Swain (1980, p. 34), um teste comunicativo deve verificar o 

conhecimento linguístico do aprendiz, além de verificar “até que ponto o aprendiz é 

capaz de demonstrar esse conhecimento em uma situação comunicativa significativa”.        
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McNamara (2000) e Hedge (2000), nessa mesma linha, consideram que as tarefas do 

teste comunicativo devem ser elaboradas, tendo-se em vista um grupo específico de 

falantes, com objetivos comunicativos específicos. De acordo com Bachman e Palmer 

(1997), para que se possam elaborar testes que visam a objetivos específicos, é 

necessário que os alunos reconheçam, neles, tarefas semelhantes às utilizadas na língua-

alvo. Morrow (1979), por sua vez, pondera que, na avaliação sob a perspectiva 

comunicativa, deve-se utilizar um modelo de avaliação qualitativo, ou seja, as tarefas 

propostas devem exigir um nível de produção que vá além de questões cujas respostas 

são consideradas apenas corretas ou incorretas. O formato múltipla escolha é um 

exemplo muito conhecido em testes de item isolado por avaliar itens linguísticos 

isoladamente, contrapondo-se aos testes integrativos que têm como objetivo avaliar o 

desempenho do aluno de forma holística para que se possa obter uma visão global desse 

desempenho (CARROL, 1961). Os testes de cloze
22

 e de ditado são exemplos de testes 

integrativos muito criticados por autores como Brindley (2001) e Morrow (1979), por 

acreditarem que os testes integrativos não avaliam o desempenho do aprendiz em 

situações de comunicação. 

        A preocupação com a avaliação de desempenho tem sido um grande desafio no 

campo da avaliação em L2/LE, pela necessidade de se compreenderem os construtos 

que possam oferecer descrições adequadas sobre a língua e o que significa dominá-la 

(SCARAMUCCI, 2011). Para a autora,  

           
[a]valiações de desempenho contrapõem-se às de conhecimento, na medida 

em que, no primeiro caso, a proficiência é determinada com base no 

conhecimento sobre a língua sem a necessidade de prová-la em situações de 

uso, enquanto que, no segundo, é imprescindível a demonstração desses 

conhecimentos. Enquanto testes de conhecimento especificam, em termos 

exatos, os elementos que deverão fazer parte da proficiência, os testes de 

desempenho definem proficiência a partir do comportamento esperado em 

situações de uso. Isso quer dizer que testes de conhecimento focalizam a 

precisão da gramática e do vocabulário, ao passo que testes de desempenho 

levam em consideração o uso desses elementos dentro de uma atividade 

comunicativa e, portanto, consideram como critério “dizer a coisa certa na 

hora certa para a pessoa certa”. (SCARAMUCCI, 2011, p. 107-108, grifos da 

autora).  
 

 

        Com base nessa diferenciação, os resultados obtidos de um teste de desempenho 

são mais indicativos da capacidade do aprendiz de fazer uso da língua em contextos de 

comunicação do que os obtidos de um teste de conhecimento. No entanto, Miyata-

                                                           
22

 Veja a definição de cloze na subseção 1.3.1.2.1 
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boddy e Langham (2000) alertam-nos para o fato de que, devido às limitações de tempo, 

somente uma amostra do desempenho do aluno pode ser avaliada por meio de testes. 

Além disso, McNamara (2000) pondera que, mesmo quando o teste de desempenho 

simule comportamentos do mundo real, como, por exemplo, a leitura de um jornal, ou 

uma simulação de uma conversa com o paciente, as informações sobre o desempenho 

do aprendiz são apenas indicadores do que ele é capaz de fazer em situações 

semelhantes às vivenciadas no mundo real. Isto porque, conforme explica Scaramucci 

(2011, p. 108), “as situações de avaliação não serão reais, mas sempre situações de 

avaliação, que somente poderão ser consideradas reais pelo fato de ocorrerem na vida 

real”. 

        Levando-se em consideração os trabalhos dos teóricos discutidos nesta seção, um 

teste de línguas, sob a perspectiva comunicativa, deve conter questões em que o 

aprendiz possa mostrar tanto o seu conhecimento sobre a língua, quanto a sua 

capacidade de usá-la para fins comunicativos. Com base nessa perspectiva, um teste 

comunicativo deve: (a) integrar as habilidades de compreensão e produção oral e 

escrita; (b) ser direto, ou seja, deve propor tarefas nas quais o aprendiz possa demonstrar 

diretamente suas habilidades. Por exemplo, se o que se deseja é saber se o aprendiz sabe 

escrever, pede-se, então, que ele escreva um texto; (c) utilizar materiais autênticos
23

 

para enfatizar o uso da língua em situações reais de comunicação; (d) conter questões 

contextualizadas. No entanto, Purpura (2004) argumenta que nem toda situação 

avaliativa requer, necessariamente, que o aluno esteja engajado em uma situação 

comunicativa. O professor pode, por exemplo, elaborar uma questão para avaliar se o 

aluno consegue estabelecer a diferença entre o passado simples e presente perfeito para 

fins diagnósticos. Segundo a autora, as questões que avaliam o conhecimento de um 

determinado ponto gramatical podem auxiliar o aluno em tarefas em que eles precisam 

demonstrar esse conhecimento. Diante da argumentação da autora, acredito que o 

importante é saber exatamente o que se pretende avaliar e encontrar um equilíbrio para 

se obter um panorama mais próximo do que o aluno sabe e é capaz de fazer com a 

língua em situações que se aproximam da realidade. No entanto, avaliar numa 

perspectiva comunicativa é algo difícil e penoso para o professor de L2/LE. 

        De acordo com Figueiredo e Porto (2015, p. 169),  

                                                           
23

 Material autêntico é aquele material que não foi elaborado para fins pedagógicos, por exemplo, jornais 

e revistas que circulam em uma determinada comunidade (TOMLINSON, 2001).  
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[m]uitos professores, apesar de se rotularem como seguidores da abordagem 

comunicativa, ainda elaboram testes com foco na forma, pois podem 

considerar mais fácil, por exemplo, verificar se o aluno aprendeu ou não um 

item gramatical, já que estão mais habituados com esse tipo de modelo 

avaliativo.  

 

 

       Para esses autores, é necessário que haja uma mudança na cultura de avaliar em sala 

de aula para que não se tenha um descompasso entre o ensino comunicativo e avaliação. 

Para tanto, além da necessidade de o professor utilizar vários instrumentos avaliativos, é 

preciso que ele conheça os princípios de qualidade da avaliação, o que é tratado na 

próxima subseção.  

 

1.5.1.1 Princípios de qualidade 
 

 

        A literatura sobre a avaliação da aprendizagem de L2/LE considera três princípios 

essenciais para a elaboração de um teste, a saber: validade, confiabilidade e praticidade. 

Esses princípios são discutidos a seguir. 

 

1.5.1.1.1 Validade: conteúdo, construto e face 

 

 

        Para Brown (2004), um dos princípios mais complexos e mais importantes na área 

da avaliação é o princípio da validade. Citando Gronlund (1998), Brown (2004) defende 

que um teste válido é aquele cujos resultados são significativos, apropriados e úteis, 

tomando-se como base os objetivos daquilo que está sendo avaliado. Por exemplo, se 

queremos avaliar a habilidade de produção escrita, pedimos para o aluno escrever, e se 

queremos que ele demonstre sua habilidade de compreensão escrita, então é essa 

habilidade que deve ser avaliada e não o conhecimento prévio de um assunto ou 

qualquer outra variável. Em outras palavras, um teste possui validade se ele avalia o que 

se pretende avaliar. Assim, para que um teste seja considerado válido, ele precisa ser 

válido do ponto de vista do conteúdo, do construto, e da validade de face. Para este 

estudo, os testes são analisados focalizando a validade de conteúdo. 

        Um teste válido, do ponto de vista do conteúdo, precisa apresentar estruturas 

linguísticas praticadas em sala de aula, utilizando formatos de questão apropriados ao 

que está sendo avaliado e esses formatos precisam ser familiares aos alunos. Para 
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Brown (2004), a validade de conteúdo de um teste pode ser observada se os objetivos de 

ensino puderem ser identificados no teste e se os objetivos da lição são representados 

nas especificações do teste, ou seja, o teste deve ter uma estrutura que possua uma 

sequência lógica da lição ou da unidade que está sendo avaliada. Muitos testes, por 

exemplo, são divididos em seções, oferecendo uma ampla variedade de tipos de 

formatos de questão, apresentando, também, um equilíbrio com relação à pontuação.  

         A validade de construto
24

 diz respeito ao construto em que o instrumento 

avaliativo se baseia. A título de ilustração, podemos considerar que uma escola de 

idiomas que adota os princípios da abordagem comunicativa para o ensino de línguas, 

precisa avaliar a aprendizagem do aluno seguindo esses princípios. Assim, um teste 

válido, do ponto de vista do construto, precisa avaliar a competência comunicativa
25

 do 

aluno por meio de tarefas em que ele possa usar a língua em situações de comunicação. 

        Com relação à validade de face, um teste válido é aquele que aparenta avaliar o que 

está sendo avaliado. Brown (2004) argumenta que, muitas vezes, o aluno não sabe o que 

está sendo avaliado. Um teste, portanto, pode ter validade de face se o aluno achar que: 

a) as tarefas são bem elaboradas e com formatos que lhe sejam familiares; b) o teste 

pode ser realizado dentro do tempo que lhe foi determinado; c) as questões são claras e 

simples; d) os comandos são claros; e) as tarefas refletem o conteúdo do curso; e f) o 

nível de dificuldade apresenta um desafio razoável ao nível de proficiência em que se 

encontra o aluno, ou seja, nem tão fácil e nem tão difícil. Sobre essa questão, 

Depresbiteris (1989) observa que o nível de desafio que o aluno se depara ao ser 

avaliado não deve ser tão alto, levando-o a sentir-se frustrado, e nem tão baixo, a ponto 

de desmotivá-lo. 

 

 

 

 

                                                           
24

 Um construto, segundo Brown (2004, p. 25), é “qualquer teoria, hipótese ou modelo que tenta explicar 

um fenômeno em observação em nosso universo de percepções”. A ‘competência comunicativa’  e a 

‘proficiência’ são, por exemplo, construtos linguísticos. A ‘autoestima’ e a ‘motivação’, por outro lado, 

são construtos psicológicos.  
25

 O termo ‘competência comunicativa’ foi cunhado por Hymes (1972) e refere-se à habilidade do falante 

de conhecer as regras gramaticais de uma língua e de saber usá-las nas interações sociais. Essa 

competência é demonstrada se o falante sabe quando falar, com quem, onde e de que maneira deve falar. 

Canale e Swain (1980) e Canale (1984) expandem o termo que passa a abranger quatro subcompetências: 

gramatical (regras gramaticais), sociolinguística (regras sociais de uso da língua); estratégica (estratégias 

para compensar falhas na comunicação) e discursiva (habilidade de combinar formas gramaticais para a 

produção de textos coesos e coerentes). 
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1.5.1.1.2 Confiabilidade 

 

 

        Para que um teste seja considerado confiável, é necessário que seus resultados 

sejam consistentes, ou seja, que haja pouca flutuação nos resultados obtidos quando 

aplicado a um mesmo grupo de pessoas, em momentos diferentes (GENESEE; 

UPSHUR, 1996). Segundo Genesee e Upshur (1996), a confiabilidade de um teste 

envolve várias questões que estão relacionadas ao próprio teste, ao aluno e ao professor. 

Acredito que as condições de administração do teste devam ser também consideradas.  

        As questões relacionadas ao aluno geralmente têm a ver com alterações de 

comportamento devido a situações de cansaço, preocupação ou doença. É comum o 

aluno sentir-se muito ansioso pela própria situação de avaliação, ou ainda, pela pouca 

ou nenhuma experiência em fazer um teste de L2/LE que envolva as quatro habilidades 

linguísticas.  

        As questões relacionadas ao professor referem-se ao estabelecimento de critérios, 

que, a meu ver, têm direta relação com seu conhecimento teórico na área da avalição e 

suas experiências em avaliar. A falta de clareza na seleção de critérios gera 

inconsistências nas formas de pontuar, contribuindo para a obtenção de resultados não 

fidedignos (BROWN, 2004; HOFFMANN, 2001). É preciso considerar, também, 

questões relacionadas às condições físicas e psicológicas do professor, tais como 

doença, ansiedade e cansaço, muitas vezes devido a problemas de ordem pessoal ou a 

condições de trabalho desfavoráveis.  

        Com relação ao teste, aspectos referentes à sua elaboração podem contribuir para a 

não confiabilidade dos resultados, como a extensão do teste, a ambiguidade e falta de 

clareza nas instruções, problemas de digitação, o nível de dificuldade não condizente 

com o nível de proficiência dos alunos, e a predominância de questões de item isolado. 

Vale lembrar que uma questão de teste de itens isolados com formato de múltipla 

escolha, por exemplo, confere maior confiabilidade ao teste do ponto de vista da 

correção, uma vez que esse tipo de questão geralmente não exige uma avaliação 

subjetiva por parte do professor. No entanto, do ponto de vista da aprendizagem, não se 

pode dizer que os resultados são confiáveis pelas possibilidades de ‘chutes’ que o aluno 

pode dar ao marcar a resposta correta (BROWN, 2004).  

        Já no que se refere à administração do teste, ou seja, ao momento de sua aplicação, 

a confiabilidade refere-se aos aspectos que dizem respeito às condições da estrutura do 
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local em que o teste é aplicado, quais sejam: qualidade das cópias e dos equipamentos 

utilizados para avaliação da compreensão oral, condições estruturais que não permitam 

poluição sonora, bem como iluminação e tempo adequados para a realização do teste. 

Para tornar a situação avaliativa o mais confiável possível, algumas medidas sugeridas 

por Brown (2004), Genesee e Upshur (1996), Hoffmann (2001) e Rusell e Airasian 

(2014) podem ser tomadas com relação ao:  

a) Aluno – O professor pode aumentar o número de testes aplicados aos alunos 

abordando o mesmo conteúdo e aplicá-los em diferentes momentos do curso. Contudo, 

essa medida merece algumas ressalvas. A primeira refere-se ao tempo que o professor 

precisa dispor para todas as etapas da avaliação: elaboração; correção; e provimento de 

feedback. A segunda diz respeito aos recursos financeiros disponíveis para viabilizar as 

cópias que precisam ser tiradas, por exemplo. Não sendo possível aumentar o número 

de testes aplicados aos alunos, acredito que a autoavaliação possa contribuir para a 

confiabilidade da avaliação, pois o aluno é levado a refletir sobre a sua própria 

aprendizagem e sobre as possíveis razões que o levaram a ter um bom ou um mau 

desempenho no teste. Além disso, a autoavaliação, contribui, também, para 

conscientizar o aluno de que ele precisa ser mais autônomo na busca de seus objetivos e 

assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem (HARRIS, 2007). Como afirmam 

Magno e Silva e Paiva (2016, p. 65), em sala de aula “o papel do aluno é ser 

protagonista da própria aprendizagem e entender que o professor é um agente 

importante, mas não é o responsável direto pela aprendizagem de cada aluno”. Para as 

autoras, é preciso que o aluno vivencie as experiências de aprendizagem que o professor 

proporciona, mas é preciso, também, que essas experiências extrapolem o espaço da 

sala de aula para que ele possa vivenciar outras experiências.     

b) Professor – O professor precisa ter clareza do que pretende avaliar e dos critérios de 

correção. É necessário que ele saiba, também, como elaborar diferentes formatos de 

questão e ter conhecimento sobre formas alternativas de avaliação (por exemplo, 

portfólio, questionários, observação). Além disso, considero importante ressaltar que é 

preciso que o professor esteja ciente de que precisa estar bem física e psicologicamente, 

pois o cansaço e problemas de ordem pessoal podem interferir negativamente em todas 

as etapas do processo avaliativo. Acredito que a autoavaliação também é um 

instrumento importante para o professor refletir sobre a sua prática, sobre o desempenho 

de seus alunos e sobre questões subjetivas, como, por exemplo, pré-conceitos com 

relação ao que ele considera como ‘mau’ ou ‘bom’ aluno. A autoavaliação contribui 
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também para o professor refletir até mesmo sobre seus sentimentos de afinidade ou 

antipatia com relação aos alunos, auxiliando-o a analisar em que medida esses 

sentimentos podem estar contribuindo para a geração de resultados não confiáveis. 

c) Teste – As considerações sobre o teste estão diretamente relacionadas ao 

conhecimento teórico que o professor tem sobre avaliação, mais especificamente sobre 

como elaborá-lo. Levando-se em conta o que já foi discutido com relação às questões 

que podem tornar um teste menos confiável, reforço a necessidade de o professor ter 

mais conhecimento sobre o assunto para que ele possa ter bases teóricas consistentes e 

assim realizar uma avaliação condizente com o trabalho desenvolvido em sala de aula. 

A atenção a todos os cuidados que devemos ter ao elaborar um teste e a busca por um 

equilíbrio entre questões objetivas e subjetivas podem torná-lo um instrumento mais 

confiável e válido. 

d) Administração do teste – Antes da aplicação do teste, o professor deve, com 

antecedência, certificar-se de que as condições do ambiente são propícias para que o 

aluno possa mostrar o seu potencial na realização das tarefas propostas. Ou seja, é 

importante que o desempenho do aluno não seja prejudicado por fatores externos que 

estejam fora de seu controle, como barulho e iluminação precária. Além disso, o 

professor deve certificar-se de que todas as seções da prova, bem como as instruções e 

os critérios de correção de cada questão foram compreendidas por todos os alunos. 

Creio que, dependendo do nível de proficiência dos alunos, isto pode ser feito na L2/LE 

(níveis intermediário e avançado) ou na primeira língua do aluno (nível básico). O 

professor pode dar explicações diretas ou pedir para que os próprios alunos expliquem o 

que deve ser feito. Acredito que informações sobre os objetivos e sobre o formato geral 

do teste devam ser dadas para os alunos no início do curso, devendo ser retomadas com 

mais detalhes no dia de sua realização. Com esse procedimento, o professor pode 

diminuir os níveis de estresse e de ansiedade dos alunos, pois sabemos que esses 

sentimentos são comuns em situações de avaliação. No entanto, eles não devem ser 

gerados pelo desconhecimento dos alunos sobre os procedimentos avaliativos do 

professor.   

       A confiabilidade precisa ser considerada em qualquer situação avaliativa, visto que 

ela influencia diretamente os resultados obtidos da avaliação, que, por sua vez, 

influenciam o ensino e a aprendizagem. Isto esquivale a dizer que são os resultados da 

avaliação que orientam o processo de tomada de decisão do professor. Ou seja, se os 

resultados não são confiáveis, o professor tomará decisões inadequadas sobre a sua 
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prática pedagógica. Por exemplo, ele pode decidir rever conteúdos que não precisam ser 

revisados ou simplesmente decidir que não há necessidade de rever nenhum tipo de 

conteúdo, conforme observam Russell e Airasian (2014). Dessa forma, a aprendizagem 

do aluno poderá ser prejudicada em razão da má qualidade do feedback a ele fornecido. 

 

1.5.1.1.3 Praticidade 

 

 

        De acordo com Brown (2004), a praticidade de um teste está relacionada a dois 

principais elementos: tempo e recursos financeiros. Com relação ao tempo, é preciso 

que o professor disponha de tempo suficiente para que todas as etapas da avaliação 

(elaboração, administração e provimento de feedback) sejam realizadas a contento. Ao 

decidir sobre os tipos de formato de questões que devem ser incluídos no teste, é preciso 

analisar se haverá tempo para os alunos resolverem todas as questões. A produção 

escrita, por exemplo, requer tempo para realizá-la, visto que a habilidade de escrever 

não é algo que se adquire naturalmente (GRABE; KAPLAN, 1996). Já no que diz 

respeito à avaliação da produção oral, a utilização da entrevista em uma turma numerosa 

(20 alunos ou mais) torna esse instrumento inviável para esse fim, pois o professor 

levaria muito tempo para entrevistar cada aluno individualmente. Deve-se ter o mesmo 

cuidado com a extensão da prova que não pode tão longa que o aluno não tenha tempo 

para realizá-la. 

      Convém ressaltar a importância do tempo no momento em que o professor tece 

comentários sobre os resultados do teste. Acredito que seria importante dedicar uma 

aula inteira somente para o fornecimento do feedback, pois, dessa forma, o professor 

teria tempo para discutir com os alunos sobre as questões do teste e prover o feedback 

individualizado, ou até mesmo realizar correção dialogada (com os pares ou com o 

professor), uma forma de correção que tem se mostrado benéfica para a aprendizagem 

dos alunos, como pode ser observado em Figueiredo (2001) e Vieira (2015), para citar 

alguns.  

       Com relação aos recursos financeiros, segundo Brown (2014), o teste não pode 

gerar altos custos nem para o professor e nem para a escola. Diante disso, deve-se ter o 

cuidado com o número de cópias do teste e com a utilização de figuras que requerem 

muita tinta para a impressão.                
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        Como pudemos observar, elaborar um teste baseado nos princípios de qualidade 

aqui discutidos exige que o professor tenha conhecimento teórico sobre o processo 

avaliativo como um todo, e, mais importante que isso, é preciso que ele tenha tempo e 

disposição para realizar uma avaliação de qualidade, o que não é uma tarefa tão simples 

e fácil de ser realizada. Segundo Weigle (2002), esses princípios não são absolutos, ou 

seja, não se pode esperar que um teste seja confiável ou válido em sua totalidade. O 

desafio é buscar o equilíbrio para tornar o teste um instrumento válido, confiável e ao 

mesmo tempo prático, sempre levando em consideração os objetivos do curso e as 

necessidades dos alunos. A seguir, apresento os principais formatos de questões 

utilizados em testes escritos de inglês. 

 

1.5.1.2 Formatos de questões 

 

        É possível encontrar, na literatura sobre a avaliação em L2/LE, vários tipos de 

formatos de questões que podem ser utilizados em testes escritos (ALDERSON, 2000; 

BROWN, 2004; HUGUES, 1989; MADSEN, 1983; WEIR; 1990, 1993, entre outros). 

Apresento esses formatos a seguir.  

 

1.5.1.2.1 Cloze 

 

        Um dos formatos muito utilizados em testes de L2/LE é o ‘cloze’, tradicionalmente 

conhecido como Técnica de cloze (TAYLOR, 1953). Essa técnica consiste no 

apagamento de palavras de um texto, e o candidato, para mostrar sua habilidade de 

compreensão escrita, deve preencher o espaço deixado em branco com a palavra que 

julgar apropriada para a construção do significado, independentemente de sua função no 

texto. Segundo Dias e Silveira (2014), o texto é composto de mais ou menos 250 

palavras e o apagamento pode ser feito de forma fixa (a cada quinta, sétima ou décima 

palavra) ou de forma racional, cabendo ao avaliador decidir quantas e quais palavras 

serão suprimidas do texto. O apagamento, no modelo original, é feito de forma 

sistemática e fixa. Vejamos os exemplos de cloze que mostram as duas formas de 

apagamento, utilizando-se o mesmo texto.  
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Procedimento de apagamento fixo 

The recognition that one’s feelings of (1) _____ and unhappiness can coexist much like (2) 

_____ and hate in a close relationship (3) _____ offer valuable clues on how to (4) _____ a 

happier life. It suggests, for (5) _____, that changing or avoiding things that (6) _____ you 

miserable may well make you (7) _____ miserable but probably no happier.  

Fonte: Brown (2004, p. 202-203) 

 

Procedimento de apagamento racional (preposições e conjunções) 
 

The recognition that one’s feelings (1) _____ happiness (2) _____ unhappiness can coexist 

much like love and hate (3) _____ a close relationship may offer valuable clues (4) _____ how 

to lead a happier life. It suggests, (5) _____ example, that changing (6) _____ avoiding things 

that make you miserable may well make you less miserable (7) _____ probably no happier. 

Fonte: Brown (2004, p. 203) 

 

 

        Segundo Brown (2004), o cloze baseia-se na premissa de que, ao se apagar uma 

palavra do texto, o candidato precisa usar seu conhecimento linguístico e de mundo para 

preencher as lacunas. Com relação aos exemplos 1 e 2, o autor chama a atenção para o 

fato de que o mesmo número de palavras foi apagado. No entanto, o exemplo 2 favorece 

mais o efeito retroativo positivo,
26

 pois o aluno é levado a direcionar a sua atenção para 

itens gramaticais específicos, o que não acontece no primeiro exemplo. De acordo com 

Weir (1990) e Alderson (2000), para que um teste seja considerado um teste de cloze, é 

preciso que ele mantenha as características do modelo original, sugerindo, portanto, que 

outras variações de apagamento de texto sejam chamadas de preenchimentos de lacuna. 

A título de ilustração, apresento, a seguir, uma questão com o formato ‘preenchimento 

de lacunas’: 

C) Complete with the verb be. Use contractions where possible. 

 

1 -  

2 -  

3 - 

4 - 

What ____your name? 

How old ____ you? 

____ you married? 

What ___ your phone number? 

 
 

Fonte: Adaptado de Seligson (2013, p. 36)  

 

 

 

 

                                                           
26

 O efeito retroativo positivo é o efeito que provoca melhorias nos processos de ensino e aprendizagem, 

por exemplo, quando o professor faz comentários sobre os erros dos alunos fazendo com que eles 

aprendam com seus próprios erros (BROWN, 2004).  
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1.5.1.2.2 Associação 

 

        Neste formato de questão, o aluno precisa fazer a associação entre elementos que 

possuam uma relação entre si. Vejamos o exemplo a seguir:  

 

 

Write in the letter of the definition on the right that matches the word on the left. 

 

_____ 1. exhausted                           

_____ 2. disappointed                      

_____ 3. enthusiastic                        

_____ 4. empathetic                         

a. unhappy  

b. understanding of others  

c. tired  

d. excited 
 

Fonte: Brown (2004, p. 197) 

 

 

        Para Brown (2004), uma forma mais contextualizada desse tipo de formato seria 

apresentar um grupo de sentenças na primeira lista com espaços em branco e a outra 

lista com as palavras que precisam ser selecionadas para fazer a associação. Vejamos o 

seguinte exemplo:  

 
 

1. At the end of the long race, the runners were totally _____. 

2. My parents were _____ with bad performance on the final exam. 

3. Everyone in the office was _____ about the new salary raises. 

4. The _____ listening of the counselor made Christina feel well understood. 
 

Choose from among the following: 

Disappointed 

Empathetic 

Exhausted 

Enthusiastic 

 Fonte: Brown (2004, p. 197) 

 

        Outra variação deste formato é pedir para que os alunos associem os pares 

adjacentes. Os pares adjacentes são caracterizados por serem uma forma de enunciado 

em pares que têm o objetivo de organizar a conversação (MARCUSCHI, 2005). Alguns 

exemplos são: pergunta-resposta, convite-aceitação ou convite-recusa, cumprimento-

cumprimento etc. Para Howell-Richardson (2010), os pares adjacentes são estratégias 

importantes para a manutenção da estrutura da conversação. Numa perspectiva 

comunicativa, acredito que esse tipo de associação é bastante favorável para a avaliação, 

uma vez que o foco não está em reconhecer uma palavra ou um item gramatical de 

forma isolada, mas, sim, na estrutura conversacional como um todo. Em outras palavras, 
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para fazer a associação correta, o aluno precisa compreender os significados dos 

enunciados e ter a habilidade de perceber a coerência do texto conversacional. Vejamos 

um exemplo de associação com pares adjacentes. 

 
 

a. What’s this in English?                         

b. It’s really cold in here.                          

c. See you!                                               

d. Would you like some coffee?               

 

Bye bye.  

It’s a ruler, I guess.  

Yes, I’ll close the window. 

Sure, I’d love to. 

Fonte: Autora desta tese. 

 

1.5.1.2.3 Verdadeiro ou falso 

        Neste tipo de formato, o aluno precisa marcar ou escrever se uma dada afirmação é 

verdadeira ou falsa. Vejamos o exemplo a seguir. 

 

After listening to the statements, test takers mark whether they are true or false. 

                                                                                                 True        False 

1. Barry never sleeps more than 5 hours. (  )                        (  ) 

2 He wishes he could sleep longer. (  ) (  ) 

3. He thinks vegetarians may need more sleep. (  ) (  ) 

4. His fitness is not affected by his sleeping pattern. (  )                        (  ) 
 

Fonte: Buck (2001, p. 146) 

 

 

        Para tornar a questão mais confiável, pede-se para o aluno escrever a informação 

correta nas alternativas que contêm informações falsas. Nesse caso, o aluno não deve 

ser penalizado por erros ortográficos que não comprometam o significado da 

mensagem, se o objetivo for, por exemplo, avaliar a compreensão oral.  

 

1.5.1.2.4 Múltipla escolha 

 

        A questão de múltipla escolha é composta de uma haste (stem), ou seja, de uma 

sentença que é a base da questão e serve de estímulo para provocar uma determinada 

resposta. Além da sentença, um conjunto de alternativas é apresentado e somente uma 

representa a resposta correta. As alternativas são chamadas de distratores (distractors) e 

têm como objetivo ‘distrair’ os alunos da resposta correta. Vejamos o exemplo a seguir, 

em que, com base no contexto, o aluno tem de decidir qual é a melhor opção para 

completar o espaço na sentença:  
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“Is Bill a good dancer?” 

“Not really, _____ he tries very hard.”           stem 

a. in spite of                                          distractors            

b. despite 

c. even though                                      key                 

d. while                                                distractor 

Fonte: Brown (2004, p. 95) 

 

1.5.1.2.5 Transferência de informação 

 

        Neste tipo de formato, uma determinada informação (ou várias) é apresentada ao 

aluno por meio de um texto (oral, escrito). O professor deve prover uma “lacuna de 

informação”, que pode ser representada por meio de um gráfico, de um formulário ou de 

uma tabela. O aluno precisa ‘preencher’ essa lacuna com a informação que lhe foi 

apresentada (BROWN, 2004). Esse tipo de formato é muito comum na avaliação da 

compreensão escrita e oral. Vejamos o exemplo a seguir, em que o aluno irá ouvir 

informações sobre Lucy e, a partir delas, completar o quadro:  

 

 

Listen to the information about Lucy’s schedule and fill in the chart. 

 

Test-takers hear:  
Lucy gets up at 8:00 every morning except on weekends. She has English on Monday, Wednesday, and 

Friday at ten o’clock. She has history on Tuesdays and Thursdays at two o’clock. 

 

Lucy’s weekly calendar grid 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Weekends 

8:00       

10:00       

2:00       

4:00       
 

Fonte: Adaptado de Brown (2004, p.129) 

 

 

        O formato ‘transferência de informação’ pode apresentar um contexto mais 

próximo de uma situação comunicativa. Baseando-me nas considerações de Alderson 

(2000) quando discute esse formato para avaliação da compreensão escrita, acredito que 

um áudio autêntico pode ser utilizado para esse fim. O professor pode fazer as seguintes 

perguntas ao proceder à seleção do áudio: O que normalmente eu escuto em uma 

situação do dia a dia? Que tipo de informação poderia ser importante para mim, nessa 

situação específica? No entanto, é preciso considerar que a busca de um áudio autêntico 
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possível de ser utilizado em uma turma de iniciantes na aprendizagem de L2/LE não é 

uma tarefa fácil. Vejamos o seguinte exemplo, em que o aluno irá ouvir informações 

sobre os horários dos filmes para, a partir delas, completar o quadro: 

 
 

Listen to the movie times at a movie theatre, and fill in with the times on the grid. 

 

Test-takers hear:  
This is the Arena box office, the box office is open Mondays through Sundays from four P-M to ten P-M. 

These weeks’ films are. Arena One. Too Far to Go. Performances start six-thirty P-M on weekdays, and 

five-thirty P-M and seven-thirty P-M on weekends. Arena Two. The Space Traveller. Performances start 

at six forty-five P-M on weedays, and five forty-five and seven forty-five on weekends. 

 

                               Performances   
Weekdays Weekends 

Arena 1- Too Far to Go   

Arena 2- The Space Traveller   
 

Fonte: Adaptado de Buck (2001, p. 233-234) 

 

 

        Para Brown (2004), identificar os elementos de uma figura ou traçar direções em 

um mapa são também exemplos do formato ‘transferência de informação’.   

 

 

1.5.1.2.6  Ordenação de palavras 

 

        Este formato tem o objetivo de avaliar as regras de ordenação de palavras. 

Vejamos o exemplo a seguir, em que o aluno irá colocar as palavras em ordem para 

produzir uma sentença correta: 

 
 

Put the words below into the correct order to make a sentence. 

 

1. cold / winter / is / weather / the / in / the. 

2. studying / what / you / are. 

3. next / clock / the / the / is / picture / to. 

Fonte: Brown (2004, p. 230) 

 

1.5.1.2.7  Composição 

 

        Este formato requer que o aluno escreva com base num determinado tópico. 

Vejamos o exemplo seguinte, em que o aluno deverá produzir um texto para mostrar seu 

ponto de vista com relação à sentença dada: 
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Do you agree or disagree with the following statement? Use reasons and specific examples to 

support your opinion.  

 

Teachers should make learning enjoyable and fun for their students. 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Fonte: Adaptado de Brown (2004, p. 239) 

 

        A seguir, discuto a avaliação das habilidades de compreensão e produção escrita e 

de compreensão oral. 

 

1.6 Avaliação das habilidades de compreensão e produção escrita e de 

compreensão oral 

 

        Como anteriormente mencionado, o ensino, assim como a avaliação em L2/LE, 

tem sido orientado, nos dias atuais, por uma perspectiva comunicativa. A seguir, 

apresento algumas contribuições de teóricos que discutem a avaliação das habilidades 

de compreensão e produção escrita e de compreensão oral sob essa perspectiva. 

 

 

1.6.1 Avaliação da habilidade de compreensão escrita 

 

        Segundo Alderson (2000), para avaliar a compreensão escrita, é preciso considerar, 

mesmo que intuitivamente, algum conceito do que significa ler e compreender textos, o 

que não é uma tarefa fácil. Para o autor, não se deve almejar ter uma perfeita 

compreensão do que seja ler ou compreender um texto no momento da elaboração de 

instrumentos avaliativos, sob pena de esse processo nunca ter um início. No entanto, o 

autor reconhece a necessidade de se recorrer à teoria para que se possa ter alguma ideia 

do que se pretende avaliar. Como ponto de partida para uma discussão sobre a natureza 

do processo de leitura, o autor destaca duas perspectivas: a leitura como produto; e a 

leitura como processo. A leitura como produto vê o ato de ler como algo pronto, uma 

simples decodificação e apropriação de significados já acabados, ao passo que a leitura 

como processo, concebe o ato de ler como algo não linear e interativo, que ocorre entre 

o leitor e o texto, cuja dinâmica envolve vários processos cognitivos que são ativados no 

momento em que o leitor constrói o sentido de um texto (ALDERSON, 2000; 
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SABOTA, 2012; TERZI, 2002). É importante ressaltar que esses processos não ocorrem 

num vácuo, pois tanto o leitor quanto o texto estão inseridos em um determinado 

momento sociohistórico. Nesse sentido, a leitura deve ser concebida como prática social 

(MOITA LOPES, 1996). 

         De acordo com Oliveira (2012), o trabalho com gêneros textuais
27

 alinha-se à 

perspectiva de uso da língua nas práticas sociais, na medida em que entende o discurso 

sendo constitutivo de três elementos: falante; contexto (social, histórico); e um 

propósito comunicativo. Ainda de acordo com a autora, para que a comunicação se 

efetive, é preciso compreender e seguir certos padrões sócio-historicamente 

preestabelecidos, ou seja, “não há comunicação fora da esfera dos gêneros textuais” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 309).  

        Para Brown (2004), a avaliação da compreensão escrita deve levar em conta os 

diferentes gêneros textuais aos quais estamos expostos em nosso dia a dia, cada um com 

suas regras e convenções. Segundo o autor, para que o leitor consiga compreender um 

texto de forma eficiente, é preciso que ele seja capaz de reconhecer essas convenções. 

Nessa perspectiva, Brown (2004) sugere uma lista de gêneros textuais que pode ser 

considerada nas especificações de um teste de compreensão escrita, focalizando o 

gênero textual em três esferas: acadêmica; profissional; e pessoal. A seguir, apresento 

um quadro com alguns exemplos desta lista.  

 

QUADRO 1.1 – Gêneros textuais (compreensão escrita) 

1- Acadêmica          2-  Profissional 3- Pessoal 

Artigos em geral (em 

revistas, jornais etc.), 

relatórios técnicos 

(relatórios de laboratório), 

teses, dissertações. 

Mensagens, cartas, e-

mails,memorandos, 

relatórios, questionários, 

formulários, manuais. 

Jornais, revistas, cartas, e-

mails, convites, bilhetes, 

receitas, romances, mapas, 

cardápios, quadros de 

horários de meios de 

transporte, cartões postais. 

Fonte: Brown (2004) 

 

        De acordo com Brown (2004), levar em consideração o gênero textual na avaliação 

da compreensão escrita é importante, visto que o reconhecimento de suas características 

                                                           
27

 Paiva (2004, p. 70) define ‘gêneros textuais’ como “sistemas discursivos complexos, socialmente 

construídos pela linguagem, com padrões de organização facilmente identificáveis, dentro de um 

continuum de oralidade e escrita, e configurados pelo contexto sócio-histórico que engendra as atividades 

comunicativas”. 
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ativa os esquemas
28

 do leitor, auxiliando-o na compreensão das informações nele 

contidas. Nessa perspectiva, conforme salienta Moita Lopes (1996, p. 138), a leitura é 

concebida “como um processo que envolve tanto a informação encontrada na página 

impressa – um processo perceptivo – quanto a informação que o leitor traz para o texto 

– seu pré-conhecimento, um processo cognitivo”.    

        A validade de conteúdo é outro aspecto mencionado por Brown (2004) ao discutir 

o gênero textual. Segundo o autor, esse tipo de validade é estabelecido por meio da 

identificação do gênero textual. Por exemplo, se um grupo de alunos está aprendendo 

inglês em um programa voltado para a área de turismo e, nesse programa, eles 

aprendem como organizar horários de excursões de ônibus, então a avaliação deve 

incluir gêneros relacionados a esse tema, como, por exemplo, horários, mapas, 

calendários e outros textos considerados relevantes para a área em questão.  

        Além do gênero textual, vale mencionar algumas habilidades consideradas 

fundamentais para o desenvolvimento da habilidade de compreensão escrita, quais 

sejam: a) reconhecimento de formas retóricas e seus significados; b) reconhecimento 

das funções comunicativas, levando-se em conta a forma e a função; c) inferência 

contextual com ativação do conhecimento prévio; d) reconhecimento de organização de 

ideias, eventos, relação causa e efeito; e) identificação de ideias principais e 

secundárias; f) reconhecimento e interpretação de aspectos culturais; g) 

desenvolvimento de estratégias de leitura, como scanning, skimming,
29

 marcadores 

discursivos etc (BROWN, 2004).  

        Para auxiliar o professor na seleção de textos e de tarefas para a avaliação da 

compreensão escrita num contexto mais próximo do que um leitor faria, ao se deparar 

com um texto que ele precisa de fato ler para atingir algum objetivo, Alderson (2000) 

sugere que se faça a seguinte pergunta: o que um leitor normalmente faria com este tipo 

de texto? Ou seja, que tipo de pergunta ele faria e tentaria responder para obter as 

                                                           
28

 Leffa (1996, p. 35) define ‘esquemas’ como “estruturas abstratas, construídas pelo próprio indivíduo, 

para representar a sua teoria do mundo”. O autor explica que o homem, ao interagir com o meio, começa 

a perceber que certas experiências possuem características comuns com outras experências. A título de 

ilustração, o autor diz que um almoço familiar e um almoço a negócios podem ser diferentes. No entanto, 

ambos apresentam elementos típicos de um almoço, como o uso de talheres, a hora, a ingestão de 

alimentos etc. 
29

 Dependendo do objetivo da leitura, o leitor pode utilizar várias estratégias. Ele pode usar a estratégia 

skimming para identificar rapidamente a ideia principal do texto ou scanning se o seu objetivo for o de 

encontrar informações específicas no texto, como lugares ou datas. A diferença entre as duas estratégias é 

que, ao utilizar o skimming, o leitor está no processo de busca do sentido geral daquilo que está lendo, e 

isto geralmente acontece quando ele precisa decidir se é importante ler o texto todo. Ao utilizar a 

estratégia scanning, por sua vez, o leitor já sabe qual é o tipo de informação que está procurando (DIAS, 

2002; OLIVEIRA, 1994; PAIVA, 2005; SOUSA, C.; 2002; SOUZA, 2002).  
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informações que, para, ele seriam importantes? O exemplo, a seguir, apresenta uma 

tarefa de compreensão escrita sob uma perspectiva mais próxima de uma situação real 

de leitura, na medida em que estabelece um propósito comunicativo para que seja 

realizada. Vejamos o exemplo a seguir, em que o aluno deverá ler um texto sobre a 

universidade de Lancaster e responder às perguntas. 

 

 

Lancaster University – A flourishing community 

A Since being granted its Royal Charter on 14 

September, 1964, The University of Lancaster 

has grown into a flourishing academic 

community attracting students from many 

overseas countries. The University now offers a 

wide range of first degree, higher degrees and 

diploma courses in the humanities, management 

and organisational sciences, sciences and social 

sciences. Extensive research activities are carried 

out by 470 academic staff have contributed 

considerably to the University’s international 

reputation in these areas.  

B The University is situated on an attractive 250-

acre parkland site in a beautiful part of North-

West England. As one of Britain’s modern 

universities Lancaster offers its 4,600 full-time 

students specially designed to teaching, research 

and computer facilities, up-to-date laboratories 

and a well stocked library. In addition eight 

colleges based on campus offer students 2,500 

residential places as well as social amenities. 

 

C Lancaster holds an established place in the 

international academic community. Departments 

have developed links with their counterparts in 

overseas universities, and many academic staff 

have taught and studied in diferent parts of the 

world. 

D From the University the beautiful tourist areas 

of the Lake District with its mountains, lakes and 

valleys, and the Yorkshire dales are easily 

reached. The M6 motorway links the city to the 

major national road network.  

 

 
Question 1 

You are thinking of studying at Lancaster University. Before you make a decision you will 

wish to find certain information about the University. Below are some questions about the 

University. Read the questions and then answer them: 

 

1. In which part of Britain is Lancaster University? 

2. What about transport to the University? 

Fonte: Adaptado de Alderson (2002, p. 213-214) 

 

 

        De acordo com Alderson (2000), todo teste exige uma resposta por parte do aluno. 

No entanto, em uma situação de leitura ‘normal’, a compreensão de um texto 

geralmente é imprevisível ou não é exposta para o conhecimento de outras pessoas. A 

leitura de um poema ou de um texto humorístico, por exemplo, pode provocar inúmeras 

interpretações. O estabelecimento de critérios para correção é uma questão problemática 

e raramente discutida na literatura quando se trata de avaliar a compreensão escrita. 

Segundo o autor, isto acontece porque há várias formas de mostrar a compreensão 

‘correta’ do aluno. Por exemplo, ele pode assinalar a resposta correta numa questão de 

múltipla escolha ou de verdadeiro ou falso, pode fornecer respostas curtas ou preencher 
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uma tabela. Seja qual for o modo como o aluno precisa mostrar essa compreensão, 

convém enfatizar que ele não deve ser penalizado por erros (por exemplo, ortográficos) 

que não compremetam o significado da mensagem.      

  

1.6.2 Avaliação da habilidade de produção escrita 

 
 

        A importância da produção escrita tem sido cada vez mais enfatizada em pesquisas 

de L2/LE (veja, por exemplo, CORRÊA; SILVA, 2014; BAMBIRRA; MARQUES, 

2007; DELL’ISOLA, 2009; FIGUEIREDO, 2001, 2005, 2015; KOZIKOSKI, 2007). 

Como bem pontua Weigle (2002), essa importância tem sido amplamente reconhecida, 

tanto no campo educacional, como no pessoal, visto que o avanço da tecnologia tem 

permitido uma interação cada vez maior entre as pessoas ao utilizarem seus celulares, a 

internet, o computador, por exemplo. A partir da perspectiva do ensino comunicativo de 

línguas, a escrita deixou de ser concebida apenas como um meio de avaliar conteúdos e 

de fixar o uso da gramática e de vocabulário ensinados em sala de aula (BAMBIRRA, 

2004; UR, 1996; WEIGLE, 2002). Segundo Souza (2002), a escrita faz parte da 

comunicação e, de acordo com Oxford e Scarcella (1992), para que a escrita seja 

realizada de forma significativa e prazerosa, é preciso que ela esteja inserida em um 

contexto com propósitos e destinatários definidos. Weigle (2002) e Read (2001) 

complementam que a escrita não deve ser vista como um ato individual isolado, mas 

como um ato social e cultural que acontece dentro de um contexto para atingir um 

determinado propósito. 

        Dessa forma, a avaliação da escrita deixa de ter como único foco a escrita como 

um produto final produzido pelo aluno, ou seja, a preocupação não é somente verificar 

se o que o aluno escreveu está gramaticalmente correto e de acordo com as convenções 

de uma norma-padrão.
30

 A avaliação passa a ser orientada por uma abordagem 

processual, cujo foco recai no uso da língua como geração de sentidos para atingir um 

objetivo comunicativo em um contexto histórico e socialmente situado. Assim sendo, a 

avaliação da produção escrita no ensino comunicativo de línguas precisa ser válida e ter 

um propósito comunicativo, tanto para a prática em sala de aula, como para o futuro 

profissional que precisa se comunicar utilizando a escrita. Para tanto, é importante 

                                                           
30

 ‘Norma-padrão’, segundo Bagno (2001, pg. 39 grifos do autor), “refere-se a um modelo de língua, um 

ideal de língua, um padrão de comportamento linguístico que, supostamente, deveria ser seguido por 

todos os falantes do idioma toda vez que vão usar a língua para falar ou escrever”.  
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primeiramente definir de foma mais precisa o que significa avaliar a habilidade de 

produção escrita no contexto de L2/LE. Para Hugues (1989), a melhor forma de avaliar 

a produção escrita de alguém é pedir para ela escrever algo e o tema precisa ser familiar 

ao aluno para garantir a validade de conteúdo. No entanto, Weigle (2002) alerta-nos 

para o fato de que a avaliação da escrita não se limita à escolha de um tópico sobre o 

qual o aluno escreverá. É preciso, antes de tudo, refletir sobre:  

a) o que se pretende avaliar – o foco está na formação de sentenças 

gramaticalmente corretas ou na produção escrita para atingir algum propósito 

comunicativo?   

b) os objetivos do teste – o que fazer com os resultados obtidos do teste? 

c) as pessoas que farão o teste – quais são as características das pessoas que farão o 

teste? De que forma as informações serão utilizadas para beneficiar aqueles que 

farão o teste? 

d) os critérios utilizados para avaliar – como ter certeza se os critérios são 

consistentes? 

e) as restrições contextuais que influenciam na quantidade e no tipo de informação 

obtida – como o tempo e o trabalho dispensados para avaliação influenciarão a 

situação avaliativa? 

f) o conhecimento teórico – o que é preciso saber para assegurar a validade e a 

confiabilidade do teste de produção escrita? 

 

 

        Para Weigle (2002), definir um construto para a habilidade de produção escrita é 

um processo difícil porque a atividade de escrita é realizada para atingir vários 

propósitos, em diferentes situações e cada situação de escrita requer uma demanda 

cognitiva diferente. Um dos grandes problemas encontrados para o desenvolvimento da 

produção escrita em contextos de L2/LE é fazer com que o aprendiz tenha uma 

necessidade imediata de escrever utilizando-se da língua-alvo, dentro e fora de sala de 

aula. A situação que se coloca é: como fazer com que o aluno escreva mesmo com a 

ausência de um receptor ‘real’ para o recebimento da mensagem? Como avaliar os 

conhecimentos essenciais (linguístico e sociolinguístico, por exemplo) na produção 

escrita dos alunos? Segundo Weigle (2002), a avaliação da escrita, assim como da 

leitura, realizada a partir da noção de gêneros textuais é a que mais se aproxima da 

concepção de língua como prática social, um meio de contextualizar tanto o ensino 
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quanto a avaliação. Compatilhando desse pensamento, Dell’Isola (2009) afirma que o 

uso de gêneros textuais auxilia o aprendiz a compreender as formas da língua em uso. O 

quadro a seguir, apresenta alguns exemplos de gêneros textuais propostos por Brown 

(2004) nas esferas acadêmica, profissional e pessoal, podendo ser utilizados em tarefas 

para avaliar a produção escrita do aprendiz. 

 

QUADRO 1.2 - Gêneros textuais (produção escrita) 

1- Acadêmica    2-  Profissional            3-   Pessoal 

Artigos em geral, 

composições, testes com 

formato pergunta e 

resposta, relatórios, teses, 

dissertações. 

Mensagens, cartas, e-mails, 

memorandos, relatórios, 

questionários, formulários, 

manuais, anúncios, 

pronunciamentos.  

Cartas, e-mails, convites, 

bilhetes, documentos 

financeiros, questionários, 

relatórios, diários, poesia. 

Fonte: Brown (2004, p. 219)  

 

       O próximo exemplo apresenta uma tarefa de produção escrita que compreende o 

gênero ‘cartão postal’. Neste exemplo, o aluno deverá escrever um cartão postal para os 

seus pais falando sobre a família que o está hospedando nos Estados Unidos. 

 

Fonte: Adaptado de Weigle (2002, p. 99) 

 

 

        Nesse exemplo, com o gênero ‘cartão postal’, o aluno tem a possibilidade de 

produzir um texto a partir de um propósito comunicativo, sendo, portanto, apropriado 

para avaliar a escrita sob uma perspectiva comunicativa. 

       Para Weigle (2002), há dois tipos de abordagem para a correção da produção 

escrita: a holística e a analítica. 

 

 

 

 

Imagine that you are a student who has just arrived in the United States for a year-long visit. 

Write a postcard to your parents at home telling about your American host family. Write at 

least 50 words and no more than 150. 
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a) Abordagem holística  

 

 

       Nessa abordagem, o professor atribui uma nota ou um conceito com base em uma 

avaliação geral da produção do aluno. No exemplo a seguir, apresento uma escala 

holística de 1 a 6. Por ela ser muito extensa, descrevo o que é considerado um texto 

muito bem escrito (nível 6), e o que se considera um texto mal escrito (nível 1). A 

escala completa encontra-se no Anexo A deste estudo. Vejamos o exemplo a seguir: 

 

Holistic scale 

6 An essay at this level 

 effectively adresses the writing task 

 is well organized and well developed 

 uses clearly appropriate details to support a thesis or illustrates ideas 

 displays consistent facility in use of language 

 demonstrates syntactic variety and appropriate word choice though it may have 

ocasional errors 

1 An essay of this level 

 may be inconherent 

 may be undeveloped 

 may contain severe and persistent writing errors 

Fonte: Adaptado de Weigle (2002, p. 113) 
 

 
       De acordo com a escala holística, uma produção escrita classificada no nível 6 deverá 

conter alguns aspectos como, por exemplo, organização, clareza, uso apropriado da língua, 

ao passo que uma produção escrita classificada no nível 1 apresenta problemas de 

incoerência e erros frequentes de escrita.          

       Segundo Weigle (2002), na abordagem holística, a avaliação é feita a partir de uma 

leitura rápida e geral da produção escrita do aluno, seguida da atribuição de uma nota 

com base numa escala que classifica os textos em níveis de acordo com o desempenho 

obtido. Uma das vantagens dessa abordagem é a praticidade com relação ao tempo. Isto 

equivale a dizer que o avaliador não precisa dispor de muito tempo para ler o texto e 

atribuir notas a ele. No entanto, o avaliador precisa ser treinado para evitar que outros 

avaliadores envolvidos no processo de correção avaliem diferentes aspectos de um 

mesmo texto. Além disso, considerando o contexto de L2/LE, a abordagem holística 

não permite um diagnóstico mais específico sobre os aspectos que precisam ser 

melhorados na produção escrita do aluno (BROWN, 2004; WEIGLE, 2002). Assim, 
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para uma apreciação mais detalhada da escrita, pode-se optar por uma abordagem 

analítica.  

 

b) Abordagem analítica 

 

 

        Na abordagem analítica, são utilizados critérios mais definidos para a avaliação da 

produção escrita do aluno. O exemplo seguinte apresenta uma escala analítica para 

avaliação da escrita focalizando vários aspectos, como o conteúdo, a organização, o 

vocabulário, entre outros. A título de ilustração, apresento a abordagem analítica na 

avaliação da escrita focalizando o conteúdo. 

 

 
Score       Level          Criteria                                                                                                                                        Comments 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

T 

 

 

30-27 

 
 

 

 
26-22 

 

 
 

21-17 

 
 

16-13 

EXCELLENT TO VERY GOOD: knowledgeable – 

substantive – through development of thesis relevant to 

assigned topic 

GOOD TO AVERAGE: some knowledge of subject – 

adequate range – limited development of thesis – mostly 

relevant to topic – , but lacks detail 

FAIR TO POOR: limited knowledge of subject – little 

substance – inadequate development of topic  

VERY POOR: does not show knowledge of subject – non-

substantive – not pertinent or not enough to evaluate 

 

 

Fonte: Adaptado de Weigle (2002, p. 116) 

 
 

        Nesse exemplo, observamos que o professor, ao ler a produção escrita do aluno, 

deve atribuir uma nota a partir de critérios específicos relacionados ao conteúdo. Ou 

seja, se a nota final do aluno for 20, sua produção escrita se enquadra no nível 21-17. 

Para assegurar a validade de conteúdo na avaliação da produção escrita, é preciso que o 

aluno tenha familiaridade com o gênero (ou tema) proposto. Por sua vez, para assegurar 

a confiabilidade, é preciso considerar a clareza nas formas de pontuar, o tempo, tipos de 

formatos etc.     

        Como considerações finais a respeito da avaliação da produção escrita, é 

importante ressaltar que a atividade de escrita, mesmo considerada uma habilidade 

importante a ser desenvolvida, é quase sempre relegada à tarefa de casa em contextos de 

L2/LE pelo tempo que ela demanda. É preciso considerar, também, que em uma 

situação de avaliação em que se utiliza o teste, por exemplo, o aluno não tem muito 

tempo para reescrever ou para trocar ideias com os colegas e com o professor ou 
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consultar materiais. Portanto, é preciso que o professor estabeleça o que considera ser o 

mínimo aceitável de produção escrita para cada situação avaliativa.   

 

1.6.3  Avaliação da habilidade de compreensão oral 

 

        Brown (2004, p.118) define o desempenho da habilidade de compreensão oral 

como sendo “um processo invisível e inaudível de internalização de significado a partir 

de sinais auditivos que são transmitidos para o ouvido e para cérebro”. Por essa razão, 

torna-se impossível observar diretamente o desempenho da habilidade de compreensão 

oral de alguém. Para o autor, só é possível observar se uma pessoa compreendeu algo se 

pedirmos para ela falar ou escrever (output). Portanto, a avaliação das habilidades de 

compreensão escrita e oral é realizada a partir do que se pode inferir no momento em 

que alguém está falando ou escrevendo durante o ato de ouvir algo. 

        Ao tratarem da trajetória do ensino de línguas, Matthews (1991), Nunan (2002) e 

Omaggio (1986) observam que a habilidade de compreensão oral não tem recebido o 

mesmo tratamento que a de produção oral. Nunan (2002) acredita que isso ocorre 

porque a ideia de falar uma língua parece ser mais importante do que compreender o 

que alguém está falando. É nesse sentido que o autor faz referência à habilidade de 

compreensão oral como a habilidade cinderela: fundamental, mas esquecida. Isto pode 

ser constatado em situações comuns do dia a dia. Por exemplo, para saber se alguém é 

proficiente em uma determinada língua, é comum enfatizarmos apenas a fala e não a 

compreensão. Brown (2004) ilustra essa situação com a observação de que, 

normalmente, quando queremos saber se alguém tem um bom domínio de uma língua, 

perguntamos se ela fala essa língua: “Do you speak English?” Ou “Can you speak 

English?”. Sugere-se, portanto, que a habilidade de compreender o que alguém está 

falando está implícita no saber falar.  

         No entanto, compreender algo em uma L2/LE é complexo e necessita de mais 

atenção por parte do professor, pois, nas atividades do cotidiano, ouvimos mais do que 

falamos, lemos ou escrevemos (SCARCELLA; OXFORD, 1992). Além disso, a 

pesquisa na área de ensino de L2/LE aponta a habilidade de compreensão oral como 

uma das mais difíceis de serem desenvolvidas pelo aprendiz (ALVES, 2003; INKPIN, 

2004; LIMA; SILVA, 2012; POLACZECK, 2003; UR, 1984) por envolver vários 

conhecimentos que subjazem a essa habilidade. Entre esses conhecimentos, podemos 

citar: a gramática; o vocabulário; a pronúncia (fonemas, sílaba tônica, padrões de ritmo 
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e de entonação, modificações fonológicas); o conhecimento de mundo; as características 

da fala (hesitações, repetições, interrupções na fala); os níveis de formalidade, as 

variações de sotaque, entre outros (BUCK, 2001; FLOWERDEW, 1994, citado em 

POLACZEK, 2003; ROAST, 2001; SCARCELLA; OXFORD, 1992; UR, 1984).      

        A aquisição desses conhecimentos é de fundamental importância para o 

desenvolvimento da habilidade de compreensão oral, pois, segundo Buck (2001), 

muitos alunos que estudam uma L2/LE encontram dificuldades de comunicação quando 

interagem pela primeira vez com falantes da língua-alvo, por perceberem que a 

pronúncia a qual foram expostos em sala de aula
31

 é muito diferente das variações de 

pronúncia e sotaque encontradas nas interações fora dela.  

        Além disso, é importante registrar que, em uma situação avaliativa, normalmente  

esses conhecimentos precisam ser processados em tempo real, isto é, o aluno é exposto 

a uma gravação de áudio em que há poucas possibilidades de repetições ou de perguntas 

de esclarecimento, situações comuns em eventos comunicativos em que dois ou mais 

falantes estão interagindo. Considero importante ressaltar que, para não comprometer a 

validade e a confiabilidade da avaliação da compreensão oral, é preciso que o aluno 

esteja familiarizado com o gênero ou com o conteúdo do texto oral ao qual ele será 

exposto no dia da aplicação do teste, e os tipos de atividades propostos no teste não 

devem ser diferentes das atividades realizadas em sala de aula. Nesse sentido, o 

professor deve ter o cuidado em relação à escolha do conteúdo do texto oral (variações 

de sotaque e pronúncia), aos tipos de formatos de questões, ao nível de dificuldade do 

áudio e das questões etc.  

        Com o advento da abordagem comunicativa, o desenvolvimento da compreensão 

oral tem como principal objetivo desenvolver habilidades de escuta com o foco no 

significado (ROAST, 2001). Aitken (1978, citado por BUCK, 2001) foi um dos 

primeiros teóricos a propor uma taxonomia de habilidades da compreensão oral em 

termos comunicativos, procurando relacionar o processamento linguístico básico com 

situações comunicativas mais abrangentes. Essas habilidades compreendem: (1) 

entender o vocabulário e ser capaz de adivinhar o sentido de palavras novas ou palavras 

que não estejam muito claras a partir do contexto; (2) entender os padrões sintáticos, as 

                                                           
31 Segundo Barbosa (2011), o ensino da pronúncia, ainda nos dias de hoje, tem como foco o falante 

‘nativo’ como modelo ideal a ser seguido. Para romper com essa visão, segundo o autor, é preciso que o 

professor esteja ciente de que o ensino da pronúncia deve ter como foco a inteligibilidade, ou seja, a 

busca pela compreensão mútua.    
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formas morfológicas típicas da fala e ser capaz de seguir os padrões de discurso da 

linguagem oral; (3) entender a sequência de palavras átonas e acentuadas, os padrões de 

entonação e sinais de pontuação; (4) identificar o propósito dos falantes e tirar 

conclusões corretas sobre a situação social em questão; (5) reconhecer a atitude do 

falante com relação ao seu interlocutor e ao assunto que está sendo discutido; e (6) 

identificar os recursos retóricos utilizados pelo falante para transmitir a mensagem.  

        De forma semelhante à Aitken (1979), Brown (2004) e Weir (1993) sugerem uma 

lista de habilidades que podem ser úteis para a avaliação da compreensão oral do 

aprendiz de línguas numa perspectiva comunicativa, quais sejam: 

a) inferir situações, participantes, objetivos a partir do conhecimento de mundo; 

b) deduzir relações de causa e efeito a partir de eventos, ideias etc, e saber 

identificar, nessas relações, as ideias principais e secundárias (de apoio), novas 

informações, generalização e exemplificação; 

c) distinguir entre significado literal e implícito; e 

d) identificar as ideias principais e saber distingui-las das ideias de apoio ou saber 

diferenciá-las quando o autor está fornecendo exemplos. 

 

        Para o desenvolvimento dessas habilidades, Scarcella e Oxford (1992) sugerem 

que o professor ensine o aluno a usar estratégias de compreensão oral, conscientizando-

o de que, para cada atividade proposta, há uma estratégia específica para o que se 

pretende ouvir, visto que, segundo Nunan (2002), ouvir uma notícia sobre o tempo para 

obter informações gerais é diferente de ouvir a mesma notícia com o intuito de se 

obterem informações mais específicas.   

        Convém ressaltar que, para avaliar a compreensão oral a partir de uma visão 

comunicativa de língua, é preciso que o professor exponha o aluno a diferentes 

situações concretas do cotidiano em que se usa essa habilidade em sala de aula, como, 

por exemplo, músicas, programas de rádio e televisão, entrevistas, palestras etc. 

(SCARCELLA; OXFORD, 1992). Essa exposição pressupõe a utilização de textos orais 

autênticos em situações de avaliação, pois esses textos aproximam o aluno de situações 

interativas mais próximas do que acontece no cotidiano. Vejamos o seguinte exemplo. 
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Your friend is going to work late tonight so he asked you to get some information about the 

festival of the sea at British harbour. Listen and fill in the blanks with the information he needs.  

 

Tesk-takers listen 

 

Hello. Thanks for calling to hear about the international festival of the sea at Bristol harbour. It 

runs from Friday the twenty-fourth of May til Monday the twenty-seventh. And on each of 

these days it’ll be open from ten in the morning to two A-M the next day. It’s the first time a 

festival like this has ever been staged in Britain. It’s a celebration of all things maritime. It’s 

worth mentioning that if you live in the Bristol area and you’ve got a leisure card you’ll get a 

whopping fifty percent off the ticket prices. 

 

1. The festival runs from_______May to _______of May. 

2. It is open from _____ A-M to _______________every day. 

3. People with Bristol leisure card get a ______ discount. 

Fonte: Adaptado de Buck (2001, p. 241) 

 

 

        Esse exemplo ilustra uma situação possível de acontecer em nosso cotidiano por 

apresentar um propósito comunicativo para se ouvir algo. Em outras palavras, o aluno 

precisa ouvir as informações para, posteriormente, passá-las ao seu amigo e não 

simplesmente para o professor checar se sua compreensão está correta ou não em uma 

tarefa de ‘verdadeiro ou falso’, por exemplo. Há questões que se aproximam mais ainda 

de uma situação real, por exemplo, ouvir uma palestra para depois fazer anotações.  

        De forma semelhante ao que acontece na avaliação da compreensão escrita, há 

diversas maneiras de o aluno mostrar a compreensão ‘correta’ de um texto oral. A única 

diferença é que o aluno precisa ouvir uma gravação de áudio e, como anteriormente 

discutido, isto requer um cuidado especial com os fatores contextuais que a situação 

avaliativa impõe, como o tempo alocado para fazer a tarefa, a qualidade dos 

equipamentos, as condições do ambiente, entre outros.  

         

1.7 Avaliação da gramática e do vocabulário. 

A avaliação da gramática e do vocabulário são tratadas nas subseções seguintes.  

 

 

1.7.1 Avaliação da gramática 

 

 

        Por muito tempo acreditava-se que, para aprender uma L2/LE de forma eficiente, 

era preciso dominar as regras gramaticais, memorizar o maior número possível de 

palavras e fazer exercícios de tradução (RICHARDS; RODGERS, 2001; LARSEN-
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FREEMAN, 2001; PAIVA, 2005). Contrapondo-se a essa visão, tem-se hoje, a noção 

de língua como prática social, cuja aprendizagem vai além do domínio de regras 

gramaticais e de memorização de palavras fora de um contexto comunicativo e 

socialmente situado. Contudo, Purpura (2004) reconhece que, embora o ensino de 

L2/LE enfatize o ensino de gramática numa perspectiva comunicativa, o que se percebe 

é que a avaliação continua presa às formas tradicionais de avaliar o conhecimento 

gramatical, ou seja, utilizam-se questões de múltipla escolha ou de completar espaços 

em branco para avaliação de itens gramaticais, desconsiderando o significado e o uso 

apropriado desses itens em um determinado contexto social. Esse descompasso entre 

ensino comunicativo e avaliação tradicional tem sido evidenciado em alguns estudos na 

área da avaliação de L2/LE (cf. LOPES, 2002; ROLIM, 1998).  

        Para Purpura (2004), um dos problemas de se avaliar o conhecimento gramatical é 

a falta de clareza de uma definição teórica do que se pretende avaliar. Segundo a autora, 

quando não se tem essa clareza, a avaliação fica seriamente comprometida pela 

impossibilidade de o professor fazer inferências mais apropriadas a partir de seus 

resultados. Em situações de avaliação em sala de aula, o professor pode utilizar o 

programa do livro didático
32

 utilizado em suas aulas para definir o que deve ser 

avaliado. No entanto, essa definição não é tão simples. Para a autora, não há uma 

definição ‘correta’ sobre o que seja avaliar gramática, visto que há várias razões para 

fazê-lo. Contudo, a autora argumenta que, independentemente do objetivo, é necessário 

que se tenha uma definição dos elementos que compõem o construto ‘conhecimento 

gramatical’ de modo a estabelecer uma base teórica para a avaliação da gramática em 

cada contexto de ensino específico.  

       Partindo-se do pressuposto de que o principal objetivo da língua é a comunicação, 

seja para transmitir informação, expressar atitudes ou estabelecer relações sociais, 

Purpura (2004) esclarece que o conhecimento linguístico compõe-se de dois tipos de 

conhecimento que estão intrinsecamente relacionados: gramatical e pragmático. O 

conhecimento gramatical envolve tanto a forma – compreendendo áreas como 

morfologia, fonologia –, quanto o significado, que se divide em literal e implícito. O 

conhecimento pragmático refere-se ao uso da língua de forma contextualizada e envolve  

dimensões como a contextual, a sociolinguística, e a sociocultural, por exemplo. 

                                                           
32

 Em relação ao livro didático, é comum a presença de diálogos artificiais que não refletem o uso da 

língua em diversas situações comunicativas. A esse respeito, Paiva (2007) sugere que esses diálogos 

sejam editados pelo professor, ou seja, que se incluam, neles, características dos gêneros orais, tais como, 

hesitações, aberturas, fechamentos, sobreposição de falas, entre outras. 
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        Para a autora, a distinção entre forma e significado (literal ou implícito) é 

importante tanto para a escolha do formato de questão utilizado para avaliar o 

conhecimento gramatical quanto para o estabelecimento de critérios de pontuação. Para 

ilustrar como o conhecimento gramatical pode ser avaliado, Purpura (2004) apresenta 

uma situação em que o pai dá uma ordem para a filha arrumar o quarto antes que alguns 

parentes cheguem para uma visita. Vejamos o seguinte exemplo: 

 
 

Father: Straighten up your room! 

Daughter: Ok! 

Fonte: Purpura (2004, p. 64) 

 

 

        Nesse exemplo, o significado literal de “Straighten up your room!” é “Clean up 

your room” e é compreendido pela filha sem precisar recorrer ao contexto, ou seja, a 

relação entre forma e significado é direta e explícita. A função comunicativa é dar uma 

ordem. Ao responder ‘Ok!’, a filha demonstra compreender a ordem do pai e concorda 

em obedecer a ela. A partir de um contexto comunicativo e, sob o ponto de vista 

sociolinguístico (ou sociocultural), pode-se afirmar que a relação de poder entre pai e 

filha o autoriza a usar a forma imperativa (conhecimento pragmático). Vejamos o 

próximo exemplo: 

 
 

Father: Could you straighten up your room? 

Daughter: Ok! 

Fonte: Purpura (2004, p. 68) 

 

 

        Nesse exemplo, o significado literal de “Could you straighten up your room?” é 

“I’m asking if it is possible for you to clean up your room”. No entanto, a relação entre 

forma, significado e função é relativamente direta e explícita, pois, nesse caso, a 

sentença pode ser entendida como uma pergunta de informação ou um pedido para uma 

ação. É preciso recorrer ao contexto para que se perceba que o pai não está interessado 

em saber se a filha é ou não capaz de arrumar seu quarto. A função comunicativa 

continua sendo dar uma ordem, ou seja, a autoridade do pai continua presente, ela 

apenas foi suavizada pelo uso do modal could. Vejamos agora este exemplo. 

 

Father: How can you live like this? 

Daughter: Ok. I’ll clean it up! 

Fonte: Purpura (2004, p. 72) 
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        Nesse exemplo, o significado literal de “How can you live like this?” é “How can 

you live under these conditions?” Nesse caso, a relação entre significado literal e 

implícito é indireta, pois o significado literal é entendido como uma pergunta de 

informação. No entanto, a intenção implícita do pai continua sendo a de dar uma ordem 

para a filha arrumar o quarto. Nesse caso, o contexto tem um papel fundamental para 

que a intenção do pai seja compreendida como uma ordem e não como uma pergunta de 

informação.   

        Esses exemplos mostram de que maneira forma, significado e função têm relação 

com o contexto. Eles mostram também que, embora uma única sentença possa ser usada 

para expressar várias funções comunicativas, o falante normalmente tem apenas uma 

intenção em sua mente. A partir dessa discussão, podemos inferir que, em um teste de 

língua composto unicamente por questões de item isolado, em que há pouca 

contextualização, muito pouco também se pode inferir sobre o conhecimento gramatical 

do aluno de uma forma mais abrangente, pois as formas linguísticas, que são geralmente 

avaliadas nesse tipo de questão, têm direta relação com significado e função. Por sua 

vez, uma questão que exija mais contextualização, como no exemplo 3, é possível 

avaliar formas linguísticas que tenham uma relação direta e indireta com significado e 

função. Assim sendo, é possível avaliar, também, o conhecimento pragmático do aluno, 

ou seja, a sua capacidade de perceber o que é ou não apropriado, o que é natural ou 

aceitável fazer ou falar em um determinado contexto de uso da língua e isso vai influir 

diretamente nos critérios utilizados para a correção das questões do teste, como vemos a 

seguir: 

a) Critério baseado em certo/errado. 

 

      Em uma questão que tem por objetivo avaliar um elemento gramatical isolado com 

apenas uma resposta correta, ela pode receber, por exemplo, um ponto para cada 

resposta correta.  

 

Questão de múltipla escolha para avaliar a ordem das palavras  
 

Circle the correct answer. 

 

A: Can’t Tom drive us to the airport? 

B: He has _____to take us all. 

 

(a) such small a car         (c) a too small car 

(b) very small a car         (d) too small a car 
 

Fonte: Purpura (2004, p. 129) 
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        Segundo Purpura (2004), embora o diálogo forneça contexto para a resposta, ele 

não é essencial para se obter a resposta correta. Do ponto de vista semântico, todas as 

respostas contêm significado, mas do ponto de vista da sintaxe, somente a resposta ‘d’ é 

a correta. Essa questão, portanto, está avaliando somente a forma. Vejamos o seguinte 

exemplo: 

 

Questão de múltipla escolha para avaliar a coesão com foco no uso de elipse.
33

  
 

Circle the correct answer. 

 

A: Will you and Ann go away this summer? 

B: I imagine ____. 

(a) it (c) that       

(b) so (d) we’ll 
 

Fonte: Purpura (2004, p. 130) 

 
 

        Nesse exemplo, o contexto é essencial para se obter a resposta correta ‘b’, pois o 

par B precisa entender o que foi dito anteriormente para dar a resposta esperada. 

Embora seja uma questão que contenha somente uma resposta correta, como o foco está 

mais no significado do que na forma, acredito que a pontuação poderia ser maior por 

exigir um esforço cognitivo maior por parte do aluno (2 pontos, por exemplo). 

 

b) Critério baseado em resposta parcialmente correta. 

 

Questão de preenchimento de lacuna para avaliar o uso de verbo.  
 

Fill in the blanks. 

 

A: Did you drink soda? 

B: No, I _____ water. 

Fonte: Autora desta tese. 

 

 

        Nesse exemplo, a resposta pode ser avaliada a partir de dois critérios para correção: 

forma e significado. Se o aluno escrever ‘drank’, o professor pode atribuir 1 ponto para 

forma e 1 ponto para o significado. Por outro lado, se o aluno escrever ‘drinked’, o 

professor pode atribuir 1 ponto para o significado e 0 para a forma. Por essa razão, a 

correção é realizada de forma parcial. 

 

 

                                                           
33

 Elipse (ellipsis) refere-se à omissão de um ou mais termos de uma oração. Nesse exemplo, os 

elementos foram omitidos para evitar sua repetição na oração subsequente.  
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c) Critério baseado em escala analítica 

 

Questão de preenchimento de lacuna para completar um diálogo.  
 

Complete the conversation the two people are having. 

 

Customer: Excuse me, waiter, but I found a hair in my soup! 

Waiter: __________________________________________. 

Customer: Thank you very much. I’d appreciate that! 

Fonte: Purpura (2004, p. 172) 

 

 

       No exemplo dado, o professor pode avaliar tanto a precisão gramatical quanto o 

significado comunicativo por meio de uma escala analítica. Se o aluno escreveu “Sorry 

about that! Let me get another bowl!”, o professor pode estabelecer 2 pontos para a 

precisão gramatical e 2 pontos para o significado comunicativo. Por outro lado, se o 

aluno escreveu: “Ok, lady, let me take it out for you, and just get over it!”, o professor 

pode acrescentar mais um item em sua escala considerando o conhecimento pragmático 

(o que é apropriado, aceitável ou natural), uma vez que não é comum um garçon se 

referir a uma cliente chamando-a de lady. Vale ressaltar que esse conhecimento 

pragmático é muito sutil para o aluno. Portanto, é necessário que o uso pragmático da 

língua seja muito bem trabalhado em sala de aula antes de ser avaliado.  

 

1.7.2 Avaliação do vocabulário 

 

        De forma semelhante à avaliação do conhecimento gramatical em contexto de 

L2/LE, o conhecimento de vocabulário também tem sido tradicionalmente avaliado por 

meio de testes de item isolado, como no exemplo a seguir, em que o aluno terá que 

escolher um sinônimo para a palavra foolish:  

 

 

Foolish 

(A) Clever 

(B) Mild  

(C) Silly 

(D) Frank 

Fonte: Read (2000, p. 140) 

 

        O teste de item isolado, segundo Read (2000), tem recebido críticas de estudiosos 

na área de L2/LE pela dificuldade de se fazerem generalizações sobre o conhecimento 
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de vocabulário baseando-se somente em palavras isoladas, fora de qualquer contexto de 

uso da língua. Ou seja, o teste de item isolado testa apenas a memória de palavras 

isoladas e não o seu uso em situações de interação. Para contextualizar um item lexical, 

é preciso que ele seja apresentado em uma sentença, como mostrado no exemplo a 

seguir, em que novamente o aluno tem de escolher um sinônimo para a palavra 

endorsed:  

 
  
The commitee endorsed the proposal.  

A. discussed 

B. supported 

C. knew about 

D. prepared  

Fonte: Read (2000, p. 29) 

 

 

       No entanto, como proposto por Read (2000), do ponto de vista comunicativo, o 

termo ‘contexto’ não deve ser entendido apenas como um fenômeno puramente 

linguístico, ou seja, deve-se atentar para o contexto sociocultural no qual o item lexical 

está inserido.  

        O excesso de contexto, na visão do autor, pode prejudicar a avaliação de 

vocabulário, ou por não se ter clareza se o aluno sabe o significado da palavra e seu uso 

em diferentes contextos ou se foi levado a adivinhar o seu significado em razão das 

várias pistas contextuais que longos textos proporcionam. Por essa razão, Read (2000) 

sugere que o uso de textos longos é mais apropriado para avaliação da compreensão 

escrita, cuja inferência do significado das palavras pelo contexto serve de estratégia para 

auxiliar na sua compreensão do texto. 

       Para Read (2000), além da necessidade de uma definição de ‘contexto’ e seu papel 

na avaliação de vocabulário, é preciso definir o que se entende por ‘vocabulário’, pois o 

pressuposto básico que se tem é que avaliar esse conhecimento significa avaliar o 

conhecimento de palavras. Contudo, o autor alerta-nos para o fato de que a palavra não 

é um conceito de fácil definição. Quando se trata de palavra isolada, ou seja, composta 

de apenas um item, o problema recai em definir se é um item lexical ou gramatical. Para 

o autor, as palavras que têm como função unir elementos para a construção de frases ou 

orações (function words), como as preposições e conjunções, devem pertencer à 

categoria gramatical, ao passo que as palavras de conteúdo (content words), ou seja, 

aquelas que comunicam uma mensagem, como verbos, adjetivos, advérbios, devem 
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pertencer mais à categoria de vocabulário pela carga semântica que elas carregam. No 

entanto, o problema é que essas palavras de conteúdo podem assumir várias formas. O 

verbo wait, por exemplo, pode aparecer de várias formas (waits, waited, waiting), e 

essas formas afetam o significado das palavras.  

       Em suas considerações, Read (2000) não apresenta uma solução para essa questão 

por considerar que gramática e vocabulário são indissociáveis em algumas situações. 

Assim sendo, o autor sugere que uma forma de separar gramática e vocabulário em um 

teste de L2/LE seria estabelecer o foco. Se o objetivo for avaliar a gramática, então, o 

foco deve ser no tempo verbal dos verbos (foco na forma). Por outro lado, se o objetivo 

for avaliar o vocabulário, o foco deve ser o significado dos verbos (foco no significado). 

Na tentativa de ilustrar essa separação, vejamos os exemplos seguintes, em que o aluno 

tem de escolher as palavras que completam o sentido das sentenças: 

 

Objetivo: Avaliar a gramática por meio da identificação do tempo verbal apropriado 

(foco na forma) 
 

Several years ago I _____ English. 

 

A. studied     B. study     c. have studied     D. will study 

Fonte: Madsen (1983, p. 41) 

 

Objetivo: Avaliar o vocabulário por meio da identificação do verbo apropriado (foco no 

significado) 
 

She quickly ____ her lunch.  

 

A. drank     B. ate     C. drove     D. slept 

Fonte: Madsen (1983, p. 16) 

 

        Como podemos verificar no primeiro exemplo, as alternativas apresentam formas 

diferentes de um mesmo verbo: study. Para marcar a resposta correta ‘A’, o aluno deve 

entender o significado da oração, mas o foco maior é na escolha do tempo verbal 

apropriado. No exemplo 2, por sua vez, as alternativas apresentam diferentes verbos. 

Nesse caso, o aluno deve focar mais no significado da oração para marcar a resposta 

correta ‘b’.  

       Outra questão apontada por Read (2000) refere-se ao fato de que o termo 

‘vocabulário’ pode envolver mais de um item lexical, como, por exemplo, os verbos 
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frasais
34

 (get across), nomes compostos (compound nouns, como firefighter), 

expressões idiomáticas (idiomatic expressions, como piece of cake), cujo significado 

deve ser apreendido pelo conjunto das palavras como um todo e não por suas partes 

individuais. Além disso, a pesquisa na área da Análise do Discurso e da Linguística de 

Corpus
35

 tem evidenciado um grupo especial de palavras e sentenças que são “fixas” ou 

“semifixas”
36

 que, aparentemente, parecem compor uma estrutura gramatical, mas na 

realidade, funciona na língua como uma única unidade com funções específicas, tanto 

no discurso escrito quanto no oral. Vejamos alguns exemplos desse grupo de palavras:  

 

 

 

 

 

 

       Uma vez definido o termo ‘vocabulário’, é necessário definir o que significa 

conhecer o vocabulário de uma língua para se ter uma maior compreensão de como ele 

pode ser avaliado. Para Read (2000), a definição de um construto para a avaliação de 

vocabulário em contexto de sala de aula de L2/LE deve considerar o programa e os 

objetivos do curso. Nessa perspectiva, o teste, para ter validade de conteúdo, deve 

conter o vocabulário estudado em sala de aula com o objetivo de fornecer feedback 

tanto para o professor como para o aluno sobre o vocabulário que foi ou não aprendido.    

       Tradicionalmente, a escolha do vocabulário a ser avaliado é feita com base na 

distinção entre vocabulário ativo e passivo. O vocabulário ativo é aquele que é 

frequentemente utilizado em várias situações em nosso cotidiano, devendo, portanto, ser 

mais trabalhado em sala de aula pelo professor. O vocabulário passivo, por sua vez, 

refere-se às palavras que não são utilizadas com muita frequência, mas as reconhecemos 

quando usadas em nosso cotidiano. Assim sendo, presume-se que a escolha do 

                                                           
34

 De acordo com Quirk et al. (1972), ‘verbos frasais’ são formados por um verbo seguido de uma 

preposição ou de um advérbio. Os elementos que compõem os verbos frasais não podem ser traduzidos 

literalmente. Como exemplos, temos look up, take off, bring up etc. 
35

 Gonzalez (2007, p. 8) define ‘linguística de corpus’ como sendo “uma área do conhecimento que 

estuda a linguagem por meio da utilização de grandes quantidades de dados empíricos relativos ao efetivo 

uso da língua, com o auxílio do computador”. 
36

 Na sentença fixa, os elementos que a compõem não podem ser modificados, como, por exemplo, “How 

do you do?”. Por outro lado, na sentença semifixa, seus elementos podem variar. Na sentença “Could you 

pass the salt, please?”, pode-se substituir a palavra salt pela palavra sugar, por exemplo. 

Fixas        

Ex. How do you do? /  Once upon a time. /  It’s on 

the tip of my tongue. 

 

Semifixas    

Ex. Could you pass ...., please? 
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vocabulário deve basear-se na frequência com que essas palavras foram utilizadas em 

sala de aula para o desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção oral e 

escrita. Paiva (2004), ao traçar considerações sobre a seleção de vocabulário para o 

ensino de línguas acredita ser importante considerar não somente a frequência, mas 

também o tipo de curso e as necessidades dos alunos. A meu ver, esses fatores também 

devem ser levados em consideração na avaliação de vocabulário.  

       Outra questão que precisa ser discutida é se o vocabulário será avaliado como 

reconhecimento ou como conhecimento produtivo
37

. Segundo Nation (1990), o 

reconhecimento de uma palavra significa, dentre outros aspectos: (a) saber identificá-la 

em sua forma falada e/ou escrita; (b) saber qual forma gramatical e a que categoria 

pertence; (c) saber sua frequência de uso e adequação ao contexto; (d) saber suas 

colocações com outras palavras; e (e) saber seu significado e associações a seu campo 

semântico. O conhecimento produtivo de uma palavra, por outro lado, envolve esses 

conhecimentos, mas exige que o aluno seja capaz de usá-los em situações de interação 

espontânea, tanto na produção oral quanto na produção escrita. Dessa forma, para o 

autor, a avaliação do vocabulário como conhecimento produtivo está mais condizente 

com a abordagem comunicativa do que a avaliação do vocabulário como 

reconhecimento. 

        Após a seleção do vocabulário e do tipo de conhecimento que serão avaliados, é 

preciso decidir sobre o formato das questões. Sob uma perspectiva comunicativa, 

sugere-se que as palavras sejam apresentadas no teste de forma mais contextualizada. 

Por exemplo, supondo que o professor decida avaliar o vocabulário como 

reconhecimento, ele pode elaborar questões com o formato de múltipla escolha ou de 

preenchimento de lacuna (com opções), como nos exemplos a seguir:  

 

a) Reconhecimento 

a.1) Formato de múltipla escolha.  

 

Oscar: Do you like champagne? 

Lucy: No, I can’t __________it! 

A. stand  

B. prefer 

C. hate 

Fonte: Brown (2004, p. 195) 
                                                           
37

 Nation (1990) e Read (2000) utilizam os termos ‘recognition’ (reconhecimento – capacidade apenas de 

reconhecer a palavra e seu significado) e ‘recall’ (lembrança – capacidade de recuperar uma palavra na 

memória e saber usá-la em novos contextos).   
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My neighbor is a very independent person. 

a. never willing to give help. 

b. hard-working. 

c. good at repairing things. 

d. not relying on other people. 
 

Fonte: Read (2000, p. 163) 

 

a.2) Formato de preenchimento de lacunas (com opções)  

 

Read the e-mail John wrote to his friend telling why he didn’t go to his party. Complete  the 

text with the verbs in the box. 

feel go work study 

 

Hi, Mark. Sorry I didn’t _____ to your party. You know, I had to _____ hard for the exam. 

Besides, I had to _____a lot this week. I ______ exhausted. Hope to see you soon. 

Take care! John 

Fonte: Autora desta tese. 

        

        Se o objetivo do professor for avaliar o conhecimento produtivo de vocabulário, 

ele pode elaborar questões de preenchimento de lacunas (sem opções) em sentenças 

curtas, em pequenos parágrafos ou em questões que exijam produções escritas mais 

extensas, com propósitos comunicativos específicos. Vejamos o seguinte exemplo: 

 

b) Conhecimento produtivo 

b.1) Formato de preenchimento de lacunas (sem opções) 

Complete the mini dialogue: 

A: I bought these CDs because I love her songs! 

B: Yeah, she’s a wonderful ________. 
 

Fonte: Autora desta tese. 

 

 

       Ao discutir o ensino comunicativo do vocabulário em sala de aula, Rodrigues 

(2016) alerta-nos para a forma como alguns exercícios de vocabulário são trabalhados 

nos livros didáticos, como, por exemplo, exercício de preenchimento de lacunas. 

Segundo o autor, é comum os alunos realizarem esse tipo de exercício obedecendo à 

seguinte sequência: discussão das palavras que geralmente é feita de forma 

descontextualizada e realização do exercício proposto. A limitação desse tipo de 

exercício recai no fato de que o aluno não tem oportunidades de usar efetivamente as 

palavras em atividades de produção e, como bem pontua Rodrigues (2016, p. 92), “sem 

o uso efetivo de uma palavra, ela terá poucas chances de ser adquirida pelo aluno”. A 
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meu ver, essa discussão tem implicações para a avaliação do vocabulário, pois, se o 

aluno teve poucos momentos em sala de aula para retenção e uso do vocabulário 

ensinado, ele não deverá ser cobrado na avaliação, seja ela escrita ou oral. 

     Os critérios de correção na avaliação do vocabulário podem basear-se nos três tipos 

de critérios utilizados para avaliação da gramática. Vejamos os seguintes exemplos: 

 

a) Critério baseado em resposta certa/errada. 
 

She quickly ____ her lunch.  

 

A. drank     B. ate     C. drove     D. slept 

Fonte: Madsen (1983, p. 16) 

 

       No exemplo anterior, o aluno deve preencher o espaço com uma única possibilidade 

de resposta correta. 

b) Critério baseado em resposta parcialmente correta. 
 

Complete the dialog: 

A: Did you go to the movies with the guy you met? 

B: No, Mary told me he wasn’t single. She knows his wife. 

A: Oh! No! He is _____! 
 

Fonte: Autora desta tese 

 

        Nesse exemplo, se o aluno escrever married, o professor pode atribuir uma 

determinada pontuação para a resposta correta. Se o aluno escrever maried, a resposta 

está parcialmente correta e o professor pode, então, atribuir alguma pontuação para a 

forma e para o significado. 

 

c)  Critério baseado em escala analítica 
 

Complete the conversation. 

(In a meeting) 

Mr. Brown: Hello, Mr Lewis! I’d like you to meet Mr. Johnson. 

Mr. Lewis: Oh! _______________________________. 

Mr. Johnson: I’m pretty well, thank you.  

Fonte: Autora desta tese. 

 

        Nesse exemplo, o professor pode elaborar uma escala analítica baseando-se nos 

seguintes critérios: forma; significado; e uso pragmático. Se o aluno escrever como 

resposta para completar o espaço a sentença “How is it going?”, o professor pode 
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atribuir alguma pontuação para a forma, para o significado e para o uso pragmático, pois 

não se utiliza a expressão “How’s it going” em uma situação formal.  

        Finalizada a discussão sobre os princípios de qualidade da avaliação, sobre os 

formatos de questões do teste, sobre a avaliação das habilidades de compreensão oral, 

de compreensão e produção escrita e sobre a avaliação da gramática e do vocabulário, 

discuto, na próxima seção, o processo de elaboração de um teste escrito de L2/LE. 

         

1.8 O processo de elaboração do teste 

 

 

        O processo de elaboração de um teste de L2/LE tem como ponto de partida as suas 

especificações, que, segundo Brown (2004), pode ser um simples e prático outline do 

teste contendo as habilidades a serem avaliadas, as seções do teste, o formato das 

questões, a pontuação etc. Para Fulcher e Davidson (2007), as especificações do teste 

auxiliam o professor a analisar criticamente os elementos que o compõem e servem, 

também, como banco de questões com informações úteis para a elaboração de futuros 

testes. Essas especificações são tratadas na próxima subseção.   

 

1.8.1 Definindo as especificações do teste 

 

        Para a elaboração de um teste, Backhman e Palmer (1997) e Brown (2004) 

sugerem os seguintes passos: 

1) Definir o objetivo do teste como um todo – É a partir da definição do objetivo do 

teste que o professor vai definir o construto que será avaliado. A competência 

comunicativa é um exemplo de construto que deve ser avaliado em um teste de L2/LE, 

por exemplo.  

2) Definir as seções que compõem o teste e o formato das questões – É preciso definir o 

objetivo que se pretende alcançar para cada questão elaborada para a definição do 

construto a ser avaliado. Essa definição é necessária, pois, segundo Backhman e Palmer 

(1997), diferentes construtos podem ser avaliados no teste, o que exige um cuidado 

especial por parte do professor para que ele possa ter clareza do que está, de fato, 

avaliando em cada questão elaborada.   

3) Definir o tempo para a realização do teste. O tempo deve ser levado em consideração 

quando da elaboração de cada seção do teste e de cada questão elaborada para que o 



79 
 

professor possa ter uma ideia do tempo que será necessário para sua finalização. Além 

desses fatores levantados pelos autores, considero pertinente levar em conta a ordem das 

questões e o nível de dificuldade (ou de complexidade) delas. Por exemplo, se o 

professor decidir elaborar duas ou mais questões para avaliar a compreensão oral, e se a 

primeira questão for a mais difícil, o aluno pode ficar nervoso e não se sair bem nas 

questões subsequentes.  

4) Definir o critério de correção para cada questão elaborada e para o teste como um 

todo.  

       Com base nesses passos, as especificações de um teste de L2/LE podem ser 

apresentadas da seguinte forma: 

QUADRO 1.3 – Especificações do teste focalizando as habilidades de compreensão 

oral e de produção escrita 

Seções do teste 

              Compreensão oral – 2 questões – Pontuação total – 4 pontos 

Objetivos  Formato  Critério de correção  Tempo  
Questão 1: Avaliar a habilidade 

de compreensão geral 

Questão 2: Avaliar a habilidade 

de compreensão específica 

Múltipla escolha   

 

Resposta curta 

2 pontos 

 

2    pontos 

15 segundos 

 

30 segundos 

              Produção escrita – 1 questão – Pontuação total – 10 pontos 

Avaliar a habilidade de produção 

escrita a partir de um tópico  

Composição Analítica 

Coerência: 4 pontos 

Gramática: 3 pontos 

Vocabulário: 3 pontos  

20 minutos 

Fonte: Autora desta tese. 

 

        É importante enfatizar que o exemplo mostrado é apenas uma forma de apresentar 

um plano de elaboração de um teste, ficando a critério do professor encontrar a sua 

própria maneira de fazê-lo. Após o delineamento das especificações do teste, o 

professor deve elaborar um primeiro rascunho. É importante que o professor faça todas 

as questões do teste para que ele possa observar se elas estão condizentes com o nível 

linguístico dos alunos, se as instruções estão claras e se o tempo alocado é suficiente 

para a realização do teste. Por fim, após a impressão do teste, é aconselhável que o 

professor faça uma revisão cuidadosa para verificar a qualidade da impressão, bem 

como a possível ocorrência de erros de digitação e de formatação (RUSSELL; 

AIRASIAN, 2014).  
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        Esses passos devem ser seguidos tendo em mente os objetivos do curso, os alunos 

e as condições em que o teste será aplicado, observando-se também, os princípios que 

asseguram a construção de um bom teste para que ele possa ter um efeito retroativo 

positivo tanto no ensino quanto na aprendizagem. Apresento, na próxima seção, uma 

discussão sobre o efeito retroativo e suas implicações para os processos de ensino e 

aprendizagem.  

 

1.8.2 O efeito retroativo 

 

 

        O efeito retroativo (washback effect) refere-se ao impacto ou à influência que o 

teste exerce nos processos de ensino e aprendizagem (BROWN, 1994a, 1994b). Esse 

impacto pode ser positivo ou negativo. Um efeito retroativo negativo com relação à 

aprendizagem é aquele que exerce influência negativa no comportamento dos alunos, 

como as situações de estresse e de extrema ansiedade por eles vivenciadas às vésperas 

de realizarem um teste. É comum, momentos antes de fazer um teste, a ocorrência do 

conhecido ‘branco’, a sensação de que não se sabe nada, provocada pelo alto nível de 

estresse sentido pelo aluno. Outro efeito negativo é quando o professor utiliza o teste 

como um fator negativo de motivação, conforme salienta Luckesi (2001). Ou seja, o 

aluno precisa estudar não pela importância da aprendizagem de novos conteúdos, mas 

pela ameaça de um teste. Ainda recentemente, peguei a agenda do meu filho de oito 

anos e vi a seguinte mensagem: “Estude para a prova!.” Essa é uma das inúmeras 

situações em que percebemos as distorções do uso da avaliação: avaliação como 

ameaça, como punição, como controle disciplinar (pontos a mais e pontos a menos) etc. 

(HOFFMANN, 2001; LUCKESI, 2001, 2011).  

        Acredito que um fator positivo de motivação seria enfatizar a necessidade de 

estudar para adquirir conhecimentos novos e fazer com que os alunos percebam que a 

avaliação é um meio de acompanhar essa aprendizagem. Os resultados positivos de um 

teste serviriam como estímulo para o aluno estudar mais, não pelo medo, mas pelo 

prazer de aprender coisas novas, um efeito retroativo importante para o aumento da 

autoconfiança, perseverança e autonomia do aluno.  

        Um efeito retroativo negativo com relação ao ensino ocorre quando há 

descompassos entre ensino e avaliação. Por exemplo, o professor que trabalha numa 

perspectiva comunicativa prioriza o uso da língua para a comunicação por meio da 
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interação em sala de aula. No entanto, a prova elaborada pela escola é uma prova 

estruturalista. Sendo assim, o professor muda o foco de seu ensino, priorizando mais a 

estrutura da língua do que seu uso comunicativo, visto que isso vai ser cobrado na 

prova. Por sua vez, um efeito retroativo positivo no ensino é quando os resultados 

obtidos do teste levam o professor a dialogar com os alunos e a refletir sobre a sua 

prática modificando-a para melhorar cada vez mais a sua forma de ensinar (BROWN, 

2004). A avaliação, portanto, só poderá ter um efeito benéfico nos processos de ensino e 

aprendizagem e fazer cumprir o seu papel educativo quando o resultado de um teste 

fizer com que professores e alunos reflitam sobre as suas formas de ensinar e de 

aprender e, a partir dessa reflexão, consigam buscar formas alternativas para aprimorá-

las.  

       Há, na literatura, trabalhos que mostram a importância de se investigar o efeito 

retroativo na área da avaliação por suas implicações não somente para os processos de 

ensino e aprendizagem, mas também para a vida do indivíduo e sociedade como um 

todo, pois a avaliação abrange questões éticas, políticas e sociais (cf. ANDERSON; 

WALL, 1993; BACHMAN; PALMER, 1996; LUCENA, 2014; SCARAMUCCI, 2004; 

SHOHAMY, 2001, entre outros). Em um artigo publicado em 2004, Scaramucci faz 

uma importante revisão da literatura sobre o conceito ‘efeito retroativo’ da avaliação 

nos processos de ensino e aprendizagem de L2/LE. Em suas considerações, a autora 

reconhece que não há como ter controle sobre todas as consequências de um teste, mas 

que é preciso mais cuidado e preocupação por parte de quem o elabora e com os 

possíveis efeitos que um teste pode ter. Para Shohamy (2001), uma forma de tornar a 

avaliação um processo mais democrático e, por conseguinte, potencializar seus efeitos 

benéficos, é fazer com que a qualidade desse processo seja constantemente avaliada.  

        Como observamos nesta fundamentação teórica, a elaboração de um teste de 

L2/LE mobiliza vários conhecimentos de base teórica e prática para que seja realizada 

de forma a atender os objetivos de ensino. Essa base teórica é fundamental, 

principalmente no que se refere à construção de instrumentos avaliativos tendo como 

orientação teórica os princípios de qualidade da avaliação e aqueles concernentes à 

abordagem comunicativa, pois não é fácil elaborar um teste com base nesses princípios 

sem que se tenha um conhecimento específico da área da avaliação. No entanto, é 

preciso reconhecer, também, que o ato de avaliar não se restringe à construção de um 

bom teste, ou seja, as implicações de seu uso vão além do aspecto técnico e da 
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atribuição de notas, provocando efeitos que podem ser benéficos ou prejudiciais para os 

processos de ensino e aprendizagem (BROWN, 2004; HOFFMANN, 2001).  

        Concordo com Scaramucci (2004) quando afirma que só é possível potencializar os 

efeitos positivos de um teste a partir de propostas de formação do professor que possam 

levá-lo a refletir e a teorizar sua prática pedagógica. Acredito que as crenças, as 

experiências de ensinar, de aprender e de avaliar do professor, uma vez explicitadas, 

podem ser de grande valia para compreender suas ações em sala de aula. É nessa 

perspectiva que este trabalho defende a tese de que os professores, ao trabalharem em 

conjunto com os colegas, podem aprender muito com a troca de experiências de avaliar, 

favorecendo a aprendizagem mútua, que, por conseguinte, pode levar à construção de 

práticas mais eficientes nessa tarefa tão difícil que é o ato de avaliar. 

        Tendo finalizado o capítulo teórico desta tese, apresento, a seguir, o capítulo da 

metodologia.  
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGIA 

 

 

 
        Este capítulo trata do formato metodológico desta pesquisa e está organizado em 

cinco seções. A primeira explicita a natureza deste estudo, destacando os principais 

pressupostos metodológicos que lhe serviram de base. A segunda apresenta o estudo 

piloto. A terceira descreve o contexto da investigação e o perfil dos participantes. A 

quarta apresenta uma descrição dos instrumentos para a geração de dados. Por fim, a 

quinta e última seção traz uma descrição dos procedimentos utilizados para a análise de 

dados.  

 

2.1 A pesquisa qualitativa e o estudo de caso 

 

        A ciência como construção do conhecimento surgiu no início da era moderna e 

orientava-se por um único modelo de conhecimento científico, conhecido como 

positivista. No entanto, todo o rigor do método científico e seus procedimentos 

quantitativos mostraram-se ineficazes para estudar o homem como objeto, pois “seu 

conhecimento deixava escapar importantes aspectos relacionados com sua condição 

específica de sujeito” (SEVERINO, 2007, p. 118). Considerando-se que o objetivo 

principal deste estudo é compreender as experiências de avaliar de professores em 

formação inicial, optei por realizá-lo sob uma perspectiva qualitativa. 

        Na pesquisa qualitativa, de acordo com Moreira e Caleffe (2008), o pesquisador 

explora as características dos indivíduos e contextos que não podem ser facilmente 

expressos por dados numéricos. No entanto, a pesquisa qualitativa poderá também 
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utilizar métodos quantitativos de análise de dados (JOHNSON, 1992; NUNAN, 1992), 

quando uma análise numérica puder facilitar a compreensão dos resultados.  

       Bogdan e Biklen (1998) e Sandín Steban (2010) apresentam algumas características 

principais da pesquisa qualitativa:  

 

a) Atenção especial ao contexto – Os fenômenos sob investigação não podem ser 

estudados e compreendidos de forma adequada se desvinculados de seus contextos.  

b) Os contextos de pesquisa são naturais – O pesquisador realiza a pesquisa em 

ambientes naturais, desvelando aspectos de seu contexto real. 

c) Foco na experiência – O pesquisador deve procurar compreender o indivíduo como 

um conjunto inseparável de variáveis, ou seja, deve levar em conta suas experiências de 

vida. 

d) Dados predominantemente descritivos – A geração de dados é rica em descrições de 

fatos, pessoas, acontecimentos, dando maior enfoque ao processo do que ao produto.  

 

 

       Para Godoy (1995), a pesquisa documental, a etnografia e o estudo de caso são 

possibilidades de se realizar pesquisa a partir da perspectiva qualitativa. O estudo de 

caso foi o método de pesquisa escolhido para a realização deste estudo por investigar e 

analisar uma unidade específica em seu contexto real (STAKE, 2000). 

        O estudo de caso tem como objeto de pesquisa uma unidade que deve ser analisada 

com profundidade (GODOY, 1995), podendo essa análise ser constituída de “um 

professor, uma sala de aula, uma agência, uma instituição ou uma comunidade” 

(JOHNSON, 1992, p. 76). De caráter exploratório e descritivo, o estudo de caso permite 

novas descobertas, divergências e conflitos, elementos característicos da realidade 

social que não devem ser descartados pelo pesquisador. Para que o pesquisador consiga 

apreender de forma mais completa o fenômeno investigado, é preciso utilizar vários 

instrumentos de coleta de dados, favorecendo sua triangulação.
38

 Segundo Yin (2015), a 

utilização de fontes múltiplas de informação “proporcionam, essencialmente, várias 

avaliações do mesmo fenômeno”. 

                                                           
38

 Referindo-se a Yardley (2009), Yin (2015, p. 124) afirma que o termo ‘triangulação’ baseia-se no 

princípio da navegação “pelo qual a interseção de diferentes pontos de referência é usada para calcular a 

localização precisa de um objeto”. Transpondo esse princípio para o estudo de caso, a triangulação 

favorece a obtenção de resultados mais acurados, na medida em que o pesquisador lança mão de 

diferentes fontes de informação.  
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       Considerando-se as características da pesquisa qualitativa e do estudo de caso, esta 

tese configura-se como um estudo de caso qualitativo, por investigar e documentar as 

experiências de avaliar de professores em formação inicial em seus contextos de ensino, 

e por utilizar variadas fontes de informação e procedimentos qualitativos para a geração 

e a análise de dados, favorecendo, dessa forma, uma visão mais ampla do fenômeno sob 

investigação. 

 

2.2 O estudo piloto 

 

        Em meados do mês de setembro de 2013, realizei um estudo piloto com dois 

alunos-professores de Letras/Inglês da UFPA para verificar se a geração de dados 

serviria aos propósitos desta pesquisa. Para a coleta de dados e com base nos objetivos e 

nas perguntas de pesquisa, utilizei os seguintes instrumentos: questionário, protocolo 

verbal
39

, nos termos de Ericsson e Simon (1993), entrevista, teste escrito, e gravação em 

áudio das interações ocorridas durante a elaboração do teste escrito realizada 

colaborativamente.  

       Na minha dissertação de mestrado, realizei um estudo piloto e pude constatar sua 

importância, por exemplo, com relação à elaboração do questionário. Conforme nos 

adverte Griffee (1999), a pilotagem do questionário auxilia o pesquisador a decidir 

quais itens devem ser retirados, mantidos ou melhorados. Para esta tese, no que se refere 

ao uso do protocolo verbal, o estudo piloto foi importante com relação às orientações 

dadas aos participantes. Constatei a necessidade de dispor de mais tempo para orientá-

los, visto que o processo de verbalização durante a execução de uma tarefa não é fácil. 

Verifiquei, também, que seria importante filmar os participantes no momento da 

verbalização e das interações ocorridas durante a elaboração dos testes escritos para 

observar os gestos e as expressões faciais dos participantes, obtendo, dessa forma, uma 

visão holística de todo o processo.  

        Passo, a seguir, à descrição do contexto, do perfil dos participantes, dos 

instrumentos de geração de dados e dos procedimentos de análise dos dados.  

              

 

 

                                                           
39

 ‘Protocolo verbal’ é uma técnica de coleta de dados que consiste na verbalização dos  pensamentos dos 

sujeitos de uma pesquisa durante a realização de uma dada tarefa (ERICSSON; SIMON, 1993). Essa 

técnica será discutida na subseção 2.4.3 desta pesquisa. 
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2.3 O contexto 

 

        A seguir, apresento as informações sobre o contexto da pesquisa e sobre o perfil 

dos participantes.  

 

2.3.1 O local e a duração da pesquisa 

 

        Esta pesquisa foi realizada com cinco alunos-professores do curso de Letras da 

UFPA. Quando iniciei a coleta de dados, esses alunos estavam atuando como 

professores no Centro de Línguas (CL) da referida universidade. Esse centro oferece à 

comunidade cursos regulares presenciais de inglês, francês, espanhol, e português como 

língua estrangeira, bem como cursos instrumentais online de inglês e francês. O curso 

existe desde 1967 e atende, atualmente, a um público de mais de dois mil alunos. 

        Esse contexto foi escolhido pelo fato de ser o local onde atuo como professora de 

inglês e também por ser um local de formação de professores. Importante ressaltar que a 

maioria dos alunos de Letras/Inglês que começou a dar aulas no CL tem pouca ou 

nenhuma experiência no ensino de L2/LE, tornando esse espaço um ambiente rico de 

oportunidades de aprendizagens e experiências para a formação profissional desses 

alunos. Além disso, a meu ver, o CL é um espaço propício para a realização desta 

pesquisa pelas possíveis contribuições para a formação reflexiva (SCHÖN, 2000)
40

  dos 

professores participantes desta investigação, ao promover o trabalho colaborativo 

durante o exercício de suas funções como professor. É um espaço em que novos 

conhecimentos podem ser adquiridos e modificados num processo contínuo, 

potencializando e estreitando, dessa forma, a relação entre teoria e prática. 

Considerando, pois, que os participantes desta pesquisa estão “aprendendo” a ser 

professores, a noção de professor reflexivo é fundamental para que eles se 

conscientizem de sua capacidade de agir com criatividade e refletir sobre suas ações. É 

essa noção de professor reflexivo que, nas palavras de Alarcão (2011, p. 44), 

“caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e 

práticas que lhe são externos”.   

                                                           
40

 O conceito de ‘prática reflexiva’ no pensamento de Schön (2000), baseia-se em três tipos de reflexão: 

reflexão sobre a ação, reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação. A reflexão sobre a ação se dá 

quando o professor reflete sobre o que fez numa dada situação num processo retrospectivo. A reflexão na 

ação ocorre quando o professor reflete durante alguma situação que está vivenciando. Na reflexão sobre a 

reflexão na ação, por sua vez, o professor reflete sobre a reflexão na ação de uma situação passada, 

criando, a partir daí, possibilidades de pensar em novas alternativas para aquela situação.  
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       Os requisitos para um aluno do curso de Letras/Inglês da UFPA atuar como 

professor do CL são: a) ter cursado quatro semestres da graduação; b) apresentar 

histórico escolar com conceitos ‘Bom’ e ‘Excelente’; c) ter sido aprovado no 

treinamento oferecido pela coordenação do curso;
41

 e d) não ter abandonado as 

orientações do trabalho de conclusão de curso (TCC). Ao longo dos anos, tenho 

percebido que os alunos de Letras/Inglês, principalmente os que estão iniciando sua 

trajetória como professores de inglês, mostram-se confusos e com muitas dúvidas com 

relação a conceitos e procedimentos avaliativos. Até os mais experientes, em conversas 

informais, deixam transparecer certo desconforto e insegurança com relação à avaliação. 

É procedimento comum do CL oferecer turmas do primeiro nível aos alunos com pouca 

ou nenhuma experiência no ensino de L2/LE. Por essa razão, decidi realizar a presente 

pesquisa com alunos de Letras/Inglês que estivessem ministrando esse nível no referido 

curso. Além disso, havia a expectativa de mudança do livro didático utilizado nas aulas 

de inglês que ocorreria no início de janeiro de 2014. Como não havia um banco de 

questões já preparadas para esse nível, os alunos-professores participantes da pesquisa 

poderiam elaborar seus próprios testes e aplicá-los aos seus alunos.            

        Em outubro de 2013, manifestei interesse em realizar a pesquisa no CL. Solicitei 

permissão para o Diretor do Instituto de Letras e Comunicação (ILC) e da coordenadora 

do referido centro. Fui orientada pelo diretor a fazer minha solicitação por escrito, e, na 

reunião ordinária do dia 20 de novembro de 2013, a minha pesquisa foi comunicada nos 

informes da ata da referida reunião. Com a permissão para fazer a pesquisa, entrei em 

contato com a coordenadora do CL para dar mais esclarecimentos sobre a pesquisa, 

como, por exemplo, os objetivos, o período e os procedimentos de coleta de dados. 

Cabe mencionar que a realização desta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. (ver Anexo B) 

        A coleta de dados ocorreu durante os dois semestres do ano letivo de 2014, nos 

períodos de fevereiro a junho e de agosto a dezembro. Em janeiro de 2014, a 

coordenação do CL realizou um treinamento para os alunos de Letras/Inglês 

interessados em ministrar aulas a partir de fevereiro daquele ano. No final do 

trienamento, solicitei voluntários para participar da pesquisa. Todos aceitaram. Dos 

                                                           
41

 Esse treinamento, com duração de uma semana, é dado por professores efetivos do ILC da UFPA. Os 

alunos participam de workshops sobre o ensino das habilidades de compreensão e produção oral e escrita 

de inglês. No final do treinamento, os alunos apresentam micro-aulas sobre essas habilidades que são 

avaliadas pelos professores. Os alunos que são aprovados nesse treinamento recebem, posteriormente, 

informações sobre turmas, horários e tutores que os auxiliarão na condução de suas aulas.     
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doze alunos voluntários que passaram no treinamento, apenas quatro puderam fazer 

parte da pesquisa por terem assumido turmas de primeiro nível. Considerei um número 

pequeno de participantes, pois toda pesquisa está sujeita a imprevistos, como, por 

exemplo, a desistência de algum voluntário. Diante dessa situação, em fevereiro, 

solicitei à secretaria do CL a lista dos alunos-professores que ministrariam o primeiro 

nível naquele ano. Dessa lista, dois poderiam fazer parte da pesquisa. Entrei em contato 

via e-mail e eles aceitaram participar, perfazendo o total de seis participantes. Esse 

número manteve-se até meados de junho, quando uma das participantes me comunicou 

que precisaria sair da pesquisa porque iria mudar de cidade. Como a presente pesquisa 

envolve a elaboração colaborativa de testes escritos de inglês, minha expectativa era a 

de que essa elaboração pudesse ser realizada em pares. Dessa forma, conversei com os 

cinco participantes sobre a possibilidade de descartar a participação de um deles. Como 

ninguém aceitou essa possibilidade, o grupo foi dividido em uma dupla e em um trio. A 

escolha dos colegas para o trabalho colaborativo foi feita pelos próprios participantes 

que consideraram, como principal critério, seus horários de estudo e de trabalho.        

 

2.3.2 O material didático e a avaliação 

 

 

        O material didático utilizado nas turmas de primeiro nível de inglês do CL é a série 

do livro English ID Starter, de Seligson e Sili (2013). O objetivo geral desse material, 

segundo os autores, é desenvolver, principalmente, as habilidades de produção e 

compreensão oral por meio de atividades práticas que auxiliam o aluno a construir sua 

própria identidade na língua inglesa. O English ID Starter apresenta cinco unidades, 

sendo cada uma subdividida em cinco lições, como ilustra o quadro resumido do 

programa da unidade 1, a seguir: 

 QUADRO 2.1: Programa da unidade 1 do livro English ID Starter 
 Question Program Vocabulary Grammar Audio/video/pronun. 
1.1 -What’s your name? -Opening greeetings 

-Numbers 1-12 
 -Listen and circle 

1.2 -Where are you from? -Classroom language -Article the -Listen to the dialog 

1.3 -What’s this in English? -Classroom objects -Articles a or an  

-Verb be – I, you, it 

-Listen and complete 

1.4 -What’s your phone 

number? 

-The alphabet -Verb be  

interrogative 

-Listen and repeat 

-Listen to check 

1.5 -What’s your e-mail 

address? 

-Spelling e-mails -Verb be 3
rd

 person 

singular 

-Listen to the blog 

Fonte: Adaptado de Seligson e Sili (2013) 
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        Como mostrado no Quadro 2.1, o programa do livro English ID Starter apresenta 

os títulos das lições por meio de perguntas que direcionam o aluno para os conteúdos 

que serão trabalhados na unidade. Apresenta, ainda, informações sobre vocabulário, 

gramática e tipos de tarefas que os alunos devem realizar nas atividades de áudio, de 

vídeo e de pronúncia propostas no livro. Além dessas informações, o programa 

apresenta as funções comunicativas que serão trabalhadas nas habilidades de 

compreensão e de produção oral e escrita, um quadro com erros comumente cometidos 

pelos aprendizes e um quadro com informações adicionais sobre o uso da língua, como 

mostrado a seguir:  

 

 QUADRO 2.2: Continuação do programa da unidade 1 do livro English ID 

Starter 
 Speaking & Skills Reading/ Writing Common 

Mistakes Box 

R Box & World of 

English 
1.1 -Introducing yourself 

-Saying numbers 

-Filling out a form  -Word stress 

-Contractions: I’m 

1.2 Introducing a friend  -Prepositions  -Use the for singular 

and plural 

1.3 -Asking how to say 

things in English 

 -It’s / This is A + consonant sounds 

An + vowel sounds 

1.4 -Asking about phone 

numbers 

-Writing names and 

telephone numbers 

 English has 26 letters 

1.5 -Recognizing cognates -Bloggers English @ = at /   . = dot -Words of Latin origin 

Fonte: Adaptado de Seligson e Sili (2013)   

 

        Analisando o programa do livro English ID Starter, podemos perceber, de uma 

maneira geral, que a concepção de ensino e aprendizagem de L2/LE baseia-se na 

abordagem comunicativa pelas habilidades que o aluno deve desenvolver, como 

mostrado nas colunas de Speaking & Skills e de Reading/Writing. Os autores do livro 

deixam isto claro no manual do professor quando descrevem o curso como um “curso 

comunicativo” (SELIGSON; ABREU, 2013, p. 6) que enfatiza tanto a fluência quanto a 

precisão gramatical. Nesse manual, os autores apresentam, de forma detalhada, como as 

lições devem ser trabalhadas, enfatizando que devem ser apresentadas a partir de uma 

estrutura flexível. Em outras palavras, o professor pode conduzir suas aulas sem seguir a 

rigidez do modelo Presentation-Practice-Production (PPP), em que o professor 

apresenta a estrutura gramatical, o aluno a pratica em atividades controladas, como 

perguntas e respostas, para depois praticá-la em atividades menos controladas como 

simulações, por exemplo.     
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       Compartilho do pensamento desses autores, mas deixo aqui o meu questionamento: 

será que os nossos alunos-professores, com sua pouca experiência no ensino de L2/LE, 

e com suas identidades profissionais ainda em construção, têm autonomia o suficiente 

para conduzir suas aulas a partir dessa perspectiva? Faço esse questionamento porque 

acredito que a leitura de qualquer material teórico ou prático (como no caso dos 

manuais de livros didáticos), voltada para orientar o professor em suas tomadas de 

decisão em sala de aula deve ser feita à luz de seu próprio contexto de ensino, o que 

requer uma formação teoricamente informada e acúmulos de experiências como 

professor. A seguir, apresento os participantes deste estudo.  

 

2.3.3 Os participantes desta pesquisa 

 

        Participaram desta pesquisa cinco alunos do curso de Letras/Inglês que atuavam 

como professores do CL da UFPA, identificados por pseudônimos (Carlos, Rebeca, 

Aline, Adamastor e Fernando) escolhidos por eles para preservar suas identidades, 

conforme as orientações sobre a garantia de anonimato em pesquisa a que Duff e Early 

(1996) fazem referência. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ver Apêndice A), após serem esclarecidos dos objetivos da pesquisa e dos 

procedimentos de geração de dados.  

        A seguir, descrevo o perfil dos cinco participantes que, à época da realização da 

pesquisa, tinham idades que variavam de 21 a 23 anos.  

 

Carlos: 

 

       Carlos ingressou no curso de Letras/Inglês para ser tradutor por gostar muito de 

inglês. Sua primeira experiência no ensino de inglês foi como professor substituto em 

turmas de educação infantil, fundamental e médio. Carlos estava com 23 anos de idade, 

trabalhava no CL há dez meses e pretendia fazer mestrado e doutorado em Linguística 

Aplicada.   

 

Rebeca: 

 

       Rebeca estava com 22 anos de idade e trabalhava no CL há um mês. Seu maior 

objetivo ao cursar Letras/Inglês era tornar-se uma tradutora renomada. Rebeca começou 



91 
 

a aprender inglês porque considera a aprendizagem dessa língua fundamental para a sua 

vida profissional. Ensinou inglês para crianças por dois anos em uma escola particular 

de línguas.   

 

Adamastor: 

 

        Adamastor trabalhava no CL há cinco meses e estava com 21 anos de idade. Ele 

começou a aprender inglês porque gostava muito de aprender as letras de música de 

seus cantores americanos favoritos. Decidiu ingressar no curso de Letras/Inglês por 

gostar da língua inglesa e pela intenção de se tornar tradutor. No futuro, ele pretende 

ingressar na carreira de professor universitário.  

 

Fernando: 

 

        Fernando estava com 22 anos de idade e trabalhava no CL há cinco meses. Ele 

começou a aprender inglês por influência de sua mãe, por acreditar que o inglês o 

ajudaria a conseguir um bom emprego. Com o passar do tempo, começou a gostar muito 

das aulas de inglês. Fernando declarou que gostaria de fazer um curso de tradução, 

ingressar em um curso de doutorado e ter a experiência de morar no exterior.  

 

Aline: 

 

        Aline estava com 23 anos de idade e trabalhava no CL há 10 meses. Ingressou no 

curso de Letras/Inglês para melhorar a aprendizagem da língua inglesa e também para 

ter conhecimento teórico sobre como ensiná-la. Seus planos futuros incluem mestrado e 

atuação no ensino inglês em uma faculdade. Aline foi a única participante a declarar que 

teve uma experiência de elaborar uma prova escrita de inglês em um grupo de 15 alunos 

numa disciplina da graduação. O Quadro 2.3, a seguir, traz as principais informações 

sobre os participantes: 
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QUADRO 2.3: Informações sobre os participantes da pesquisa 

Participantes Idade Profissão Experiências no ensino 

de línguas 

Motivo da escolha 

de Letras-Inglês 

Carlos 23 Professor  -

estagiário 

6 meses –  Educação 

infantil, Fundamental e 

Médio. 

10 meses – CL 

Ser tradutor 

Rebeca 22 Professor  -

estagiário 

2 anos – Escola de 

idiomas 

1 mês – CL 

Ser tradutora 

Adamastor 21 Professor  -

estagiário 

5 meses – CL Ser tradutor 

Fernando  22 Professor  -

estagiário 

5 meses – CL Ser tradutor 

Aline  23 Professor  -

estagiário 

10 meses – CL Ser professora 

Fonte: Autora desta tese     

     

       Conforme foi afirmado anteriormente, para a realização deste estudo, os cinco 

participantes foram dividos em um grupo de dois (Carlos e Rebeca) e em um grupo de 

três (Aline, Adamastor e Fernando). Finalizada a descrição acerca do contexto e do 

perfil dos participantes, apresento, a seguir, a descrição dos instrumentos e dos 

procedimentos utilizados para a geração dos dados desta pesquisa. 

 

2.4 Os instrumentos utilizados para a geração de dados 

 

        Devido à natureza qualitativa desta pesquisa, utilizei vários instrumentos para a 

geração dos dados, o que possibilitou sua triangulação, e consequentemente, a obtenção 

de resultados mais confiáveis (NUNAN, 1992). Os instrumentos utilizados foram: 

questionário, entrevista, protocolo verbal,  testes escritos de inglês, gravação em áudio e 

em vídeo das interações ocorridas durante a elaboração colaborativa dos testes, notas de 

campo, e sessões reflexivas e textos com os comentários dos participantes a respeito da 

análise de dados. 

 

2.4.1 Questionário 

 

        No início da coleta de dados, utilizei um questionário do tipo misto, ou seja, 

composto de perguntas fechadas e abertas (NUNAN, 1992), cujo objetivo foi coletar 
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informações pessoais, profissionais e acadêmicas, bem como informações sobre as 

experiências dos participantes relativas aos processos de ensino e aprendizagem e de 

avaliação de L2/LE. A construção desse questionário teve como base os trabalhos de 

Rolim (1998) e Porto (2003), atendendo às especificidades da presente pesquisa. 

Embora a utilização de questionários tenha algumas limitações, como questões sem 

respostas ou dificuldade de compreensão por parte do informante (MARCONI; 

LAKATOS, 2011), acredito que esse instrumento, se bem elaborado, pode ser útil na 

obtenção de informações mais gerais sobre os participantes. Além disso, tais limitações 

podem ser minimizadas com o uso de entrevistas. O questionário encontra-se no 

Apêndice B.  

 

2.4.2 Entrevista 

 

        No primeiro período de coleta de dados, realizei três entrevistas com cada  

participante. Realizei a primeira entrevista (inicial) após o preenchimento do 

questionário e foi do tipo aberta, ou seja, não seguiu um roteiro fixo de perguntas, uma 

vez que o objetivo foi esclarecer alguns pontos abordados no questionário.  

       Realizei a segunda, assim como a terceira entrevista, após a elaboração individual 

do primeiro e do segundo teste escrito. Essas entrevistas tiveram como objetivo obter 

informações sobre o processo de elaboração do teste, por exemplo, o objetivo do teste, 

as razões para a escolha do formato das questões, as formas de pontuar, entre outras. As 

entrevistas foram do tipo semiestruturada por terem sido realizadas a partir de um 

roteiro fixo de perguntas, o que permitiu que outras pudessem ser feitas, além das 

previstas no roteiro (SELIGER; SHOHAMY, 1989). De acordo com Lüdke e André 

(1986) e Nunan (1992),  a entrevista semiestruturada permite que o entrevistador faça as 

adaptações que achar necessárias e explore tópicos específicos de seu interesse, 

permitindo, também, que os participantes tenham maior liberdade para expressar suas 

ideias e esclarecer suas dúvidas.  

       No segundo período de coleta de dados, realizei três entrevistas do tipo 

semiestruturada com cada grupo de participantes após a elaboração colaborativa do 

primeiro e do segundo teste escrito, com o objetivo de obter informações sobre esse tipo 

de elaboração, quais sejam, o objetivo do teste, as razões para as escolhas dos formatos 

de questões, as formas de pontuar etc.  
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       Realizei a última entrevista no final do segundo período de coleta de dados e foi do 

tipo semistruturada. Essa entrevista teve por objetivo obter as percepções dos 

participantes em relação às suas experiências de avaliar durante a realização da 

pesquisa. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas. É 

importante registrar que fiz algumas perguntas por meio do aplicativo Whatsapp com o 

objetivo de obter mais esclarecimentos sobre algum aspecto relevante que não foi 

identificado à época da realização das entrevistas.  

       A título de ilustração, apresento, no Apêndice C, um trecho da entrevista inicial 

realizada com Carlos, no Apêndice D, o roteiro da entrevista realizada individualmente 

com cada participante, no Apêndice E, um trecho da entrevista realizada com Carlos 

após a elaboração individual do teste, no Apêndice F, o roteiro da entrevista realizada 

com cada grupo, no Apêndice G, um trecho da entrevista realizada por Carlos e Rebeca 

após a elaboração colaborativa do teste, e no Apêndice H, o roteiro da entrevista final 

realizada individualmente com cada participante, e no Apêndice I, um trecho da 

entrevista final realizada com Carlos. A seguir, apresento um quadro com informações 

sobre as entrevistas realizadas nos dois períodos de geração de dados. 

 

QUADRO 2.4: Entrevistas realizadas no período de geração de dados 

Primeiro período de coleta de dados - 1º semestre 2014 

Entrevista Realização Tipo Objetivos 

Primeira 

(inicial) 

Após o preenchimento 

dos questionários  

Aberta 

Individual 

- Esclarecer /ampliar 

questões contidas nos  

nos questionários.  

Segunda e 

terceira  

Após a elaboração 

individual do primeiro e 

do segundo teste 

escrito. 

Semiestruturada 

Individual 

-  Compreender as 

tomadas de decisão 

no  processo de  ela- 

boração individual   

do teste. 

Segundo período de coleta de dados - 2º semestre 2014 

Entrevista Realização Tipo Objetivos 

Primeira e 

segunda 

Após a elaboração 

colaborativa do 

primeiro e do segundo 

teste escrito. 

Semiestruturada 

Em grupo 

- Compreender as 

tomadas de decisão no 

processo de elaboração 

colabora- 

tiva do teste.  

Terceira 

(final) 

Final do segundo 

período de coleta. 

Semiestruturada 

Individual   

- Obter as percepções 

dos participantes sobre 

suas experiências de 

avaliar durante a 

realização da pesquisa.  

Fonte: Autora desta tese 
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2.4.3 Protocolo verbal 

 

          O protocolo verbal é uma técnica introspectiva por meio da qual a pessoa 

verbaliza seus pensamentos durante a realização de uma determinada tarefa 

(ERICSSON; SIMON, 1993). Utilizei essa técnica para investigar o que se passava no 

pensamento dos participantes durante o processo de elaboração dos testes escritos. 

Nesta pesquisa, o meu objetivo principal foi tentar compreender as tomadas de decisão 

dos participantes durante o processo de elaboração individual dos testes. Para tanto, 

cada participante recebeu um gravador para registrar a verbalização de seus 

pensamentos no momento da elaboração do seu teste escrito. Além da gravação em 

áudio dos protocolos verbais, utilizei gravações em vídeo para ampliar e aprofundar a 

compreensão acerca do processo de elaboração dos testes ao registrar comportamentos 

não verbais, como gestos e expressões faciais dos participantes.  

        Embora Ericsson e Simon (1993) reconheçam algumas desvantagens no uso do 

protocolo verbal, como dificuldades e incoerências no momento da verbalização de 

pensamentos, e o fato de que os protocolos são normalmente coletados sem ter um 

modelo cognitivo definido, esses autores acreditam na validade dessa técnica para 

investigar os processos cognitivos do indivíduo. Para os autores, o protocolo verbal 

ativa os pensamentos que ficam armazenados na memória de curto prazo e, por essa 

razão, os pensamentos conscientes do indivíduo podem ser reportados no momento em 

que são processados. 

        Os participantes receberam um treinamento formal
42

 antes de realizar o protocolo 

verbal (ERICSSON; SIMON,1993), treinamento esse entendido por Cavalcanti (1989, 

p. 141) como “um exercício de aquecimento”, cujo objetivo é auxiliar os participantes 

da pesquisa a focar sua atenção na tarefa. Objetiva, também, familiarizá-los com a 

técnica e fazê-los compreender melhor as razões de sua utilização (GREEN, 1998). 

        A gravação dos protocolos verbais ocorreu em salas de aula convencionais e no 

laboratório de informática da UFPA. Reservei as salas e o laboratório com antecedência 

para assegurar a privacidade e o silêncio necessários para a realização do protocolo 

verbal, visto que essa técnica exige concentração por parte de quem a realiza. Seguindo 

as orientações de Bastos (2001), falei para os participantes da pesquisa que me 

                                                           
42

 O treinamento consistiu na elaboração de exercícios de inglês enfocando o contexto de ensino dos 

participantes. Pedi para eles que, ao pensarem nos exercícios que iriam elaborar, procurassem verbalizar 

todo e qualquer pensamento que lhes viesse à mente. Para que esse procedimento ficasse mais claro aos 

participantes, eu elaborei um exercício de inglês e realizei o protocolo verbal para servir como modelo.     
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posicionaria por trás dos computadores que se encontravam nas salas para evitar que 

eles me vissem. Esse procedimento foi fundamental para deixá-los à vontade para 

verbalizar seus pensamentos, pois o protocolo verbal não é uma técnica fácil de ser 

realizada. É comum pensarmos alto em várias situações rotineiras, mas em uma situação 

de pesquisa em que os participantes são solicitados a executar uma tarefa específica da 

qual não possuem experiência e da qual ainda estão sendo filmados, tornou a técnica 

mais difícil ainda de ser executada. Inicialmente, os participantes levaram em torno de 

30 a 45 minutos para se concentrarem.  

       De tempos em tempos, eu precisava lembrá-los de verbalizar seus pensamentos 

quando o silêncio durava mais de dois minutos, conforme orientações de Ericsson e 

Simon (1993). Além disso, algumas vezes eles interrompiam o processo de verbalização 

para me fazer perguntas. Após esse tempo de adaptação à técnica, os participantes 

conseguiram se concentrar e realizar a verbalização sem maiores problemas, exceto 

Adamastor, que teve muita dificuldade de concentração. Ele sempre olhava para trás 

para saber o que eu estava fazendo. Quando isso acontecia eu me retirava da sala e o 

deixava sozinho por quinze minutos. Ao perceber que ele estava novamente olhando 

para trás, eu saía da sala. Esse processo aconteceu por mais de uma hora. Depois desse 

tempo, Adamastor conseguiu focar sua atenção na elaboração de seu teste. 

        É importante registrar que os participantes estavam sempre muito ocupados com 

atividades que precisavam ser realizadas, tanto nas disciplinas da graduação como nas 

turmas do CL. Esse foi um motivo de preocupação, pois, para que a verbalização seja 

concluída a contento, é necessário que os participantes a realizem sem preocupações 

com o tempo. Minha intenção era registrar o que estava se passando em seus 

pensamentos no momento da elaboração do teste, de forma mais natural possível e sem 

a preocupação de codificar os segmentos de fala para encontrar categorias de 

codificação. Sendo assim, eu os orientei a não se preocuparem com o tempo, afinal é 

comum termos que parar de fazer algo por causa do tempo, do cansaço ou por alguma 

outra atividade que precisa ser feita com uma urgência maior. A título de ilustração, um 

trecho do protocolo verbal de Carlos encontra-se no Apêndice J. 

 

2.4.4 Testes escritos 

 

        O principal objetivo desta pesquisa foi documentar as experiências de elaboração 

de provas realizada de forma individual e de forma colaborativa por professores de 
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inglês em formação inicial. Os dois primeiros testes foram elaborados por cada 

participante individualmente no primeiro período de geração de dados. Os outros dois 

testes foram elaborados colaborativamente pelos participantes agrupados em um grupo 

de dois e em um grupo de três no segundo período de geração de dados. A elaboração 

dos testes foi feita de acordo com as orientações da coordenação do CL, devendo, pois, 

conter cinco seções: Reading, Use of English, Vocabulary, Listening e Writing. Para 

este estudo, eu analisei os primeiros testes elaborados individualmente e de forma 

colaborativa. Os testes elaborados individualmente por todos os participantes deste 

estudo encontram-se no Anexo C, e os testes elaborados de forma colaborativa por eles 

encontram-se no Anexo  D. 

 

2.4.5 Gravação em áudio e em vídeo da elaboração colaborativa dos testes  

 

        Com base nas orientações de Figueiredo (2001), os participantes não seguiram 

nenhum roteiro de instruções sobre como deveriam elaborar os testes, uma vez que 

minha intenção era compreender como essa elaboração seria realizada de forma 

colaborativa. Cada grupo recebeu um gravador para registrar as interações ocorridas 

durante o processo de elaboração do teste. As gravações em vídeo foram usadas para 

que eu pudesse observar gestos e expressões faciais dos participantes durante esse 

processo. A título de ilustração, apresento, no Apêndice K, um trecho da transcrição da 

elaboração colaborativa do teste realizada por Carlos e Rebeca. Todos os dados orais 

deste estudo foram transcritos, e, tomando como base o trabalho de Marcuschi (2005), 

utilizei as seguintes simbologias:  

 

Código Indicação 

... Pausa 

[                                     Fala sobreposta  

(  )                                   Meus comentários  

(?)                                   Algo ininteligível 

[...] Omissão de trecho 

MAIÚSCULA Ênfase 

Itálico Mudança de idioma 

“      ” Discurso direto 
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2.4.6 Notas de campo 

 

        Observei as aulas dos participantes com o objetivo de subsidiar as notas de campo 

concernentes à prática avaliativa e ao ensino, uma vez que esses dois processos se 

complementam. Utilizei um caderno para descrever as aulas integralmente, e registrei as 

observações e as minhas reflexões com caneta vermelha para melhor destacá-las. A 

observação foi do tipo não participativa e não estruturada (MARCONI; LAKATOS, 

2011), ou seja, não interferi nas aulas ministradas e nas tarefas propostas em sala e não 

utilizei meios técnicos especiais para fazer as anotações. Para minimizar possíveis 

alterações de comportamento que a presença do pesquisador provoca (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986), procurei sempre conversar com os participantes, lembrando-os de que 

meu foco não era fazer julgamentos de valor sobre a sua atuação como professores.  

       Minha intenção era observar todas as aulas dos participantes, mas isso não foi 

possível por vários motivos, quais sejam: sobreposição de horários das turmas; 

frequentes paralizações organizadas por movimentos grevistas; cancelamentos de aula 

devido às fortes chuvas
43

 e à interrupção no fornecimento de energia; entre outros. Por 

essas razões, procurei observar, pelo menos, uma sequência de dez aulas ministradas 

por cada participante, em cada período de geração de dados. Esse número foi suficiente 

para observar, pelo menos duas unidades completas do livro adotado. Como o objetivo 

das observações não foi avaliar a prática docente dos participantes, mas obter uma visão 

geral de como ensino e avaliação se articulam e investigar o que acontece em sala de 

aula, antes, durante e após a aplicação dos testes, acredito que o total de aulas 

observadas nos dois períodos de coleta (20 de cada participante) foi suficiente para 

atingir esse propósito. Em virtude da impossibilidade de assistir a todas as aulas, 

solicitei aos participantes que me enviassem por e-mail seus planos de aula ou qualquer 

material utilizado para ministrá-las. Uma amostra de uma nota de campo encontra-se no 

Apêndice L.  

    

2.4.7 Sessões reflexivas  

 

        As sessões reflexivas foram conduzidas no final de cada período de coleta de dados 

e tiveram como objetivo principal promover reflexão, troca de experiências e construção 

                                                           
43

 A localização da cidade de Belém do Pará faz com que ocorram chuvas frequentes na cidade, o que 

ocasiona alagamentos nas ruas e falta de energia. 
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colaborativa de conhecimentos sobre os momentos de aplicação do teste e de 

fornecimento de feedback. A dinâmica dessas sessões, semelhante à utilizada na técnica 

da lembrança estimulada (stimulated recall),
44

 consistiu no visionamento desses 

momentos, gravados em vídeo e em áudio. Essas sessões foram fundamentais para o 

fomento de reflexões, pois os participantes puderam observar o colega nas suas tomadas 

de decisão, seus avanços e dificuldades. Puderam, também, discutir conceitos e refletir 

sobre as suas próprias ações, dificuldades e possibilidades de mudança para a melhoria 

da prática avaliativa como um todo. A título de ilustração, apresento, no Apêndice M, 

um trecho de uma sessão reflexiva realizada com Carlos e Rebeca. Para uma melhor 

visualização dos instrumentos utilizados para a geraçãode dados desta pesquisa, 

apresento um resumo descritivo no quadro a seguir: 

 

QUADRO 2.5: Instrumentos de geração de dados 

Instrumento Descrição  

Questionário  Perguntas abertas e fechadas, para se obterem informações pessoais, 

profissionais e acadêmicas. 

Entrevistas Entrevista inicial – aberta, para se esclarecerem questões do 

questionário. 

Entrevista sobre a elaboração dos testes – semiestruturada, para se 

compreenderem as tomadas de decisão sobre os processos de elaborar 

os testes de forma individual e de forma colaborativa. 

Entrevista final – semiestruturada, para se obterem as percepções dos 

participantes sobre suas experiências de avaliar ao longo da pesquisa.  

Protocolo 

verbal  

Realizado para se compreenderem as tomadas de decisão durante o 

processo de elaboração dos testes. 

Testes 

escritos 

Elaborados pelos participantes para a análise, observando-se os 

princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem comunicativa.    

Gravações 

em aúdio e 

em vídeo  

Realizadas durante os processos de elaboração dos testes de forma 

individual e de forma colaborativa e durante os momentos de aplicação 

dos testes e de fornecimento de feedback.  

Notas de 

campo  

Realizadas in loco pela pesquisadora para conhecer e compreender o 

contexto de sala de aula dos participantes. 

Sessões 

reflexivas 

Realizadas para promover reflexões sobre os momentos de aplicação 

dos testes e de fornecimento de feedback. 

Fonte: Autora desta tese 

 

       É importante ressaltar que, para validar a análise dos dados desta pesquisa, solicitei 

aos participantes que fizessem uma leitura dessa análise para que pudessem expor suas 

                                                           
44

 Na técnica do stimulated recall, os participantes, por meio de um estímulo visual, como, por exemplo, 

assistir a um evento do qual participaram, reavivam os pensamentos ocorridos durante a realização do 

referido evento (GASS; MACKEY, 2000).   
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opiniões e sugerir possíveis alterações. Os participantes afirmaram, em seus 

comentários, que concordavam com a análise por mim realizada, o que conferiu maior 

confiabilidade aos resultados obtidos neste estudo. 

       Finalizada a apresentação dos instrumentos de geração dos dados desta pesquisa, 

apresento, a seguir, os procedimentos que adotei para análisá-los. 

 

2.5 Os procedimentos de análise dos dados 

 

        Os procedimentos de análise dos dados tiveram como ponto de partida a 

organização em pastas no computador de todo material coletado. Em seguida, a análise 

seguiu os seguintes procedimentos: 

1) Leitura dos questionários – Analisei as respostas para a formulação de perguntas de 

esclarecimento, a serem feitas em entrevistas.  

2) Análise das entrevistas – Transcrevi as entrevistas e, posteriormente, fiz uma leitura 

integral e repetida das transcrições. Segundo Moreira e Caleffe (2008), essa leitura 

permite que o pesquisador se familiarize com os dados coletados, constituindo-se como 

um pré-requisito importante para a análise desse tipo de material. Os autores sugerem 

que se faça uma leitura juntamente com o áudio para melhor analisar aspectos como 

diferenças na entonação, pausas, silêncios etc. Com base nos objetivos e nas perguntas 

de pesquisa e, após inúmeras leituras das transcrições, identifiquei temas recorrentes nas 

falas dos participantes. Para organizar melhor os dados, separei as transcrições em duas 

colunas em um documento do word: uma para o registro das transcrições; e a outra para 

comentários e registro dos temas identificados. Posteriormente, agrupei esses temas em 

categorias que são detalhadamente explicitadas no capítulo seguinte, que trata da análise 

e da discussão dos resultados desta tese. 

3) Análise dos protocolos verbais – Transcrevi e analisei os protocolos verbais para 

compreender o processo de elaboração dos testes realizado de forma individual. 

Analisei os trechos de fala dos participantes para o registro de momentos importantes, 

como, momentos de silêncio, de reflexão, de dúvidas, de tomadas de decisão etc. Após a 

leitura integral da transcrição dos protocolos verbais, fiz várias leituras juntamente com 

as gravações em vídeo.  

4) Análise dos testes – Fixei os testes em uma parede para obter uma melhor 

visualização, comparação e análise. Com esse procedimento, ficou mais fácil identificar 
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a ordem das seções, a quantidade de questões e de itens, o formato das questões etc. 

Além disso, ficou mais fácil ter uma visão geral da aparência dos testes e da forma 

como foram organizados. Após sua leitura geral, analisei cada seção à luz dos seguintes 

princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem comunicativa.  

       Para a análise do princípio da validade nas seções Reading, Listening e Writing, a 

principal característica observada foi o tema/conteúdo, ou seja, verifiquei se os temas 

abordados nos textos selecionados pelos participantes para avaliar a compreensão 

escrita e oral, e os temas propostos para avaliar a produção escrita estão de acordo com 

os temas abordados no livro didático. Para as seções Use of English e Vocabulary, 

verifiquei se o conteúdo dessas seções está condizente com o conteúdo do programa do 

livro didático.     

       Para a análise do princípio da confiabilidade, observei as seguintes características: 

tema/conteúdo (Reading, Listening e Writing); formato; clareza nas instruções; ausência 

de erros de digitação e linguísticos; nível de dificuldade das questões; qualidade das 

figuras/áudio; e clareza nas formas de pontuar.  

       A análise dos princípios da abordagem comunicativa nas seções Reading e 

Listening levou em conta as seguintes características: uso de gêneros textuais; uso de 

textos autênticos (adaptados ou não); identificação da fonte dos textos selecionados; e 

propósito comunicativo. Para a seção Use of English, observei seguintes características: 

contextualização das questões; e avaliação do conhecimento gramatical com foco na 

forma
45

 e no significado. Para a seção Vocabulary, observei as seguintes características: 

contextualização das questões; e avaliação do vocabulário como conhecimento 

produtivo. Com relação à seção Writing, as características observadas foram: uso de 

gêneros textuais; e propósito comunicativo. A seguir, apresento as principais 

características dos princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem 

comunicativa.      

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Foco na forma neste estudo refere-se ao foco na estrutura.  
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QUADRO 2.6: Principais características dos princípios de validade, de 

confiabilidade e da abordagem comunciativa  
Princípios de 

qualidade 
Seções 

Reading Use of English Vocabulary Listening Writing  

Validade  

 

-Tema/conteúdo 

condizente com 

o livro didático 

- Conteúdo 

condizente com o 

livro didático 

- Conteúdo 

condizente com o 

livro didático 

- Conteúdo 

condizente 

com o livro 

didático 

-Tema/conteúdo 

condizente com o 

livro didático 

Confiabildade -Tema/conteúdo 

condizente com 

o livro didático 

- Uso de gênero 

- Formatos 

condizentes 

com o livro 

didático 

- Clareza nas 

instruções 

- Ausência de 

problemas de 

digitação e lin-

guísticos 

- Nível de 

dificuldade 

- Qualidade das 

figuras 

- Clareza nas 

formas de 

pontuar 

- Conteúdo 

condizente com o 

livro didático 

- Formatos 

condizentes com o 

livro didático 

- Clareza nas 

instruções 

- Ausência de 

problemas de 

digitação e 

linguís- 

ticos 

- Nível de 

dificuldade 

- Qualidade das 

figuras 

- Clareza nas 

formas de pontuar 

- Conteúdo  

condizente com o 

livro didático 

- Formatos 

condizentes com o 

livro didático 

- Clareza nas 

instruções 

- Ausência de 

problemas de 

digitação e lin- 

guísticos 

- Nível de 

dificuldade 

- Qualidade das 

figuras 

- Clareza nas 

formas de pontuar 

- Conteúdo 

condizente 

com o livro 

didático 

- Formatos 

condizentes 

com o livro 

didático 

- Clareza nas 

instruções 

- Ausência 

de problemas 

de digitação e 

linguísticos 

- Nível 

de dificuldade 

- Qualidade 

das 

figuras/áudio,  

-  Clareza nas 

formas de 

pontuar 

-Tema condizente 

com o livro 

didático 

- Formatos 

condizentes com 

o livro didático 

- Clareza nas 

instruções 

- Ausência 

de problemas de 

digitação e 

linguísticos 

- Nível 

de dificuldade 

- Qualidade das 

figuras 

- Clareza nas 

formas de 

pontuar 

Abordagem  

comunicativa 

 

- Uso de gênero 

- Texto 

autêntico 

- Identificação 

da fonte 

- Propósito 

comunicativo 

- Contextualiza-

ção 

- Avaliação do 

conhecimento 

gramatical com  

foco na forma e 

no significado 

-Contextualização 

- Avaliação do 

vocabulário como 

conhecimento 

produtivo 

- Uso de 

gênero 

- Texto 

autêntico 

- Identificação 

da fonte 

- Propósito 

comunicativo 

- Uso de gênero 

- Propósito 

comunicativo 

Fonte: Autora desta tese 

 
 

       O critério para a análise das características dos princípios de validade, de 

confiabilidade e da abordagem comunicativa nas seções do teste elaboradas pelos 

participantes foi o seguinte: se todas as características relacionadas aos princípios de 

validade, de confiabilidade e da abordagem comunicativa, por exemplo, foram 

identificadas nas questões elaboradas pelos participantes, considero que esses princípios 

foram totalmente contemplados; se, pelo menos uma característica foi identificada, os 

princípios foram parcialmente contemplados e, se nenhuma característica foi 

identificada na questão, considero que os princípios não foram contemplados.  

       Mais especificamente com relação aos testes elaborados colaborativamente, a 

análise buscou, também, estabelecer uma comparação entre os testes elaborados 

individualmente e colaborativamente para documentar as possíveis diferenças 

identificadas entre eles. Para não estender muito o texto desta tese, decidi não apresentar 
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a análise focando todas as seções, pois meu objetivo foi, por meio da comparação dos 

testes elaborados individualmente e de forma colaborativa, verificar os efeitos da 

colaboração nos testes elaborados colaborativamente, observando-se os princípios de 

validade, de confiabilidade e da abordagem comunicativa.   

5) Análise das gravações do processo de elaboração dos testes em áudio e em vídeo – 

Fiz esta análise para documentar o processo de elaboração colaborativa dos testes 

escritos, observando-se os scaffoldings ocorridos durante esse tipo de elaboração. 

Observei, também quais os aspectos 0dos testes que foram ou não melhorados a partir 

da ocorrência desses scaffoldings.  

6) Análise das notas de campo e das gravações provenientes das sessões reflexivas – Fiz 

essa análise no final de todo o processo da análise de dados. Organizei as notas de 

campo em duas colunas em um caderno: a primeira, para a descrição das aulas; a 

segunda,  para o registro de palavras-chave ou de sentenças que pudessem resumir os 

eventos que considerei relevantes para os objetivos da pesquisa. Já no que se refere às 

sessões reflexivas, fiz a análise dessas sessões para registrar os tipos de comentários 

avaliativos feitos pelos participantes, bem como as suas reflexões frente ao que estava 

sendo mostrado nos vídeos. Com base nesses seis procedimentos, foram geradas as 

seguintes categorias para a análise dos dados, que orientam a apresentação dos 

resultados: 

 

QUADRO  2.7: As categorias geradas por meio da análise de dados 

1- As experiências 

 nos processos  de  

ensino e 

aprendizagem e de 

avaliação 

2 - As experiências 

de elaboração 

individual dos testes 

3 - As 

experiências de 

elaboração 

colaborativa dos 

testes 

4 - Os efeitos da 

colaboração na 

qualidade das 

provas, no ensino e 

na formação 

Fonte: Autora desta tese 

 

        A seguir, passo à análise e à discussão dos resultados obtidos neste estudo. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

        Este capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados da pesquisa e 

subdivide-se em quatro seções. A primeira apresenta uma análise das experiências dos 

participantes da pesquisa referentes aos processos de ensino e aprendizagem e de 

avaliação em L2/LE. A segunda faz uma análise das experiências de elaboração 

individual dos testes com base nos princípios de validade, de confiabilidade e da 

abordagem comunicativa. A terceira traz a análise das experiências de elaboração 

colaborativa dos testes, tendo como base os mesmos princípios utilizados para a análise 

dos testes elaborados individualmente por cada participante. A quarta e última parte 

apresenta uma análise dos efeitos das experiências da colaboração na qualidade das 

provas, no ensino e na formação docente dos participantes deste estudo. Para essa 

análise, foram documentadas as percepções dos participantes sobre as suas experiências 

de elaboração colaborativa dos testes. 

 

 

3.1 As experiências nos processos de ensino e aprendizagem e de avaliação 

 

        Partindo do pressuposto de que os processos de ensino e aprendizagem e de 

avaliação são processos imbricados (RUSSELL; AIRASIAN, 2014), podendo ter 

reflexos nas formas de avaliar do professor, nesta seção, discorro sobre as experiências 

dos participantes desta pesquisa em relação à aprendizagem, ao ensino e à avaliação. 

Essas experiências estão categorizadas da seguinte forma: (1) experiências de aprender; 

(2) experiências de ensinar; e (3) experiências de avaliar. 
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3.1.1 Experiências de aprender  

 

        Esta seção trata das experiências dos participantes com relação à aprendizagem de 

inglês. Nela, são apresentadas as razões que os levaram a aprender essa língua, bem 

como suas percepções sobre as aulas, sobre o material didático e sobre a forma como 

eram avaliados. 

3.1.1.1 Experiências dos participantes como aprendizes de inglês 

 

        De acordo com os participantes, as experiências de aprendizagem de inglês foram, 

no geral, boas. As principais razões que os levaram a aprender essa língua foram: 

influência dos pais; sentimentos de afinidade com a língua; necessidade de trabalhar e 

ganhar dinheiro; e o fato de acreditarem que aprender inglês ajuda na inserção no 

mercado de trabalho. Os excertos seguintes apresentam essas motivações.  

[1]  

Carlos: Eu sempre tive plena consciência de que os meus pais não me sustentariam por 

muito tempo e o inglês abre as portas. Se o indivíduo sabe falar uma segunda língua 

e o inglês, sendo uma língua global, ele tem o mercado de trabalho nas mãos [...]. 

Então, eu decidi fazer o curso de Letras/Inglês naquela época porque eu era 

apaixonado pela língua [...]. Ensinar inglês dá um retorno financeiro bom e bem 

rápido. 

                                                     [Trecho da entrevista inicial] 

         
[2]  

Rebeca: Meu primeiro contato com inglês foi com meu pai em 1999. Ele me preparou pra 

gente ir para os Estados Unidos, ensinou algumas frases. Nunca fiz curso de 

inglês... mas eu acho que o meu papel é o de ser facilitador pra alguém que quer 

melhorar de vida, alguém que quer ter um emprego melhor, alguém que quer entrar 

no mestrado. 

                                                     [Trecho da entrevista inicial] 

         
[3] 

Aline: 

 

Quando eu comecei a estudar inglês, na verdade, eu não gostava e nem desgostava. 

Comecei acho que com 9 ou 10 anos e eu comecei no curso de idioma porque meus 

pais me colocaram lá porque sabiam da importância que era ter o inglês no 

currículo. 

                                                                                       [Trecho da entrevista inicial] 

 

 

        A perspectiva de que o inglês é a língua da globalização (RAJAGOPOLAN, 2004) 

e de que sua aprendizagem é importante para a inserção no mercado de trabalho já faz 

parte de um discurso naturalizado que permeia nossa sociedade. Prosseguindo em suas 

rememorações sobre suas experiências como aluno de inglês, Carlos relata uma 
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experiência que revela os principais motivos que o levaram a aprender inglês: o desafio 

de não saber algo e a superação de sentimentos de inferioridade, como mostra o excerto 

a seguir: 

 
[4]  

Carlos: Logo quando eu comecei a aprender inglês, primeiro foi a questão do desafio. A 

minha prima chegou pra me confrontar, perguntando como era determinada palavra 

em inglês e eu não sabia. Para mim, ficou muito marcado isso. Aprender, para mim, 

era vencer o desafio de não saber algo [...]. Então, foi um sentimento muito 

desagradável de inferioridade porque quando você não sabe algo e é confrontado 

por uma pessoa mais nova, por algo que você não sabe, e principalmente de uma 

forma hostil, aquilo te torna inferior [...]. Isso eu trago muito para o meu ensino e 

para minha aprendizagem. 

Cristina: Como assim? 

Carlos: Você está ali para ajudar o seu aluno, a guiar o seu aluno naquela escuridão pra ele 

sair daquela zona de “eu não sei nada”. É por isso que, quando eu ensino 

principalmente adultos, que eles têm dificuldades ao falar e ao entender, eu recordo 

do que eu passei [...]. Por isso que eu não costumo confrontar os meus alunos sendo 

hostil e falando: “Ah! Vocês não sabem, seus burros!”, como eu já vi gente falando. 

Eu trago muito essas marcas do que passei que não foram agradáveis pra mim e eu 

acredito que não são agradáveis para ninguém. Então, isso influencia diretamente 

na minha forma de falar, principalmente na minha forma de avaliar, porque quando 

você recebe um aluno que não recebeu uma nota alta ou que não estava na média, 

ele já vem frustrado. Como é que eu vou dizer para o meu aluno que ele não tirou 

nota boa? Como é que eu vou influenciá-lo para ele continuar a fazer o curso, 

mesmo tendo tido uma nota baixa?    

                                                     [Trecho da entrevista inicial] 

 

        A experiência de ter se sentido inferior por não saber inglês fez com que Carlos 

transformasse esse sentimento de inferioridade em um desafio a ser superado. Para ele, 

foi uma experiência marcante que pode influenciar o tratamento dado aos seus alunos 

quando estes apresentam dificuldades na aprendizagem e na avaliação.  

        Como o sentimento de inferioridade por não saber inglês foi algo negativo para 

Carlos, ele não deseja que seus alunos vivenciem essa mesma experiência que se 

mostrou também importante para ele refletir sobre a forma de avaliar seus alunos. Essa 

reflexão está evidenciada na fala de Carlos quando ele se preocupa com a reação dos 

alunos ao receberem resultados negativos da avaliação e com a falta de motivação 

decorrente desses resultados, o que mostra a sua crença de que o professor é responsável 

pela motivação de seus alunos. Resultados semelhantes foram encontrados por Silva e 

Figueiredo (2006), ao investigarem as crenças de professores e de alunos com relação 

ao processo de correção de erros. Nesse estudo, os autores concluem que “as 

experiências que os professores tiveram, quando eram aprendizes de LE, influenciam 
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sua prática cotidiana em sala de aula, bem como as formas como lidam com as questões 

relativas a erro e correção” (SILVA; FIGUEIREDO, 2006, p. 113). 

        Ao serem questionados sobre os motivos que os levaram a aprender inglês, os 

participantes deixam claro que optaram por Letras/Inglês por não vislumbrarem outras 

alternativas de curso superior ou por algum outro motivo que os impediram de passar no 

curso desejado no exame do vestibular, como podemos verificar nos seguintes relatos:  

 
[5]  

Carlos: O meu objetivo mesmo em Letras não era lecionar. Era para trabalhar com tradução 

[...]. Quando no quarto semestre do curso eu tive a oportunidade de dar aulas no CL, 

eu quis... precisava ganhar dinheiro logo [...], mas não foi a escolha inicial ser 

professor não. Eu queria realmente viajar e a minha primeira opção de curso, na 

verdade, foi turismo, mas eu me atrasei para a prova [...]. Hoje eu penso talvez em 

fazer relações exteriores. 

                                                   [Trecho da entrevista inicial] 

 
[6]  

Rebeca: Em 2010, eu tentei vestibular para Serviço Social, mas não passei. Meu pai dizia 

que eu ia fazer Letras, e eu disse: “Deus me livre, eu não quero não!”. Eu era uma 

adolescente muito perdida. Então, a única coisa em que eu era boa na escola era 

inglês. Então, eu decidi que ia tentar Letras/Inglês. Eu não queria ser professora, 

quem sabe ser uma tradutora [...]. Então, eu comecei a dar aula por dinheiro mesmo 

e depois que eu entrei no CL, eu percebi que a minha motivação na graduação foi lá 

para as alturas. Eu recebi muito elogio e passei a me dedicar muito e tirava notas 

boas, mas não sei se eu vou dar aula por muito tempo não.  

                                                   [Trecho da entrevista inicial] 

 

        Evidencia-se, nos relatos dos participantes, a opção pelo curso de Letras/Inglês 

como algo circunstancial, motivada, principalmente, pelo fato de não terem conseguido 

ingressar em outros cursos e pelo ganho financeiro ‘rápido’ que o ensino de inglês 

proporciona. A relação que se pode perceber nesses relatos é: “dar aulas de inglês 

possibilita conseguir emprego e ter dinheiro mais rápido”. Como o desejo inicial dos 

participantes não foi cursar Letras/Inglês para seguir carreira profissional, essa relação 

pode sugerir que dar aula de inglês é um ‘bico’, algo temporário, uma forma de receber 

alguma remuneração para suprir necessidades financeiras mais imediatas. Tal relação 

traz implicações para a formação do professor de L2/LE e para a educação como um 

todo, pois, conforme salienta Celani (2008), o professor de inglês não pode ser visto 

apenas como um mero prestador de serviço a uma determinada clientela (alunos). Ele 

precisa atuar na profissão como um educador, “alguém que tem um compromisso com 

seu aluno, com a sociedade e consigo mesmo” (CELANI, 2008, p. 37). Isto equivale a 

dizer que o professor de L2/LE precisa estar em constante busca por conhecimento 
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teórico-prático, enxergando a sua sala de aula como a principal fonte para a produção de 

conhecimento de forma crítica e reflexiva, como sugere a autora. Este é, sem dúvida, 

um dos maiores desafios que nós, professores, preocupados com a formação de nossos 

alunos de Letras/Inglês, temos que enfrentar. Recordo-me das inúmeras situações em 

que precisei conversar individualmente com alguns alunos completamente apáticos nas 

minhas aulas, a despeito de todo esforço dispendido para estimular a participação deles. 

A falta de identificação com a profissão era um dos principais motivos de toda a apatia, 

principalmente nas disciplinas pedagógicas, que tinham como objetivo promover 

discussões de natureza teórico-prática.    

        Na próxima subseção, apresento os comentários dos participantes sobre as suas 

aulas de inglês e sobre os seus professores de inglês. 

 

 

3.1.1.2 Experiências dos participantes com relação às aulas de inglês 

 

        Ao tecerem comentários sobre as suas aulas de inglês, os participantes, em geral, 

afirmam que gostavam das aulas e dos seus professores. Podemos observar, nos relatos 

de Carlos e de Aline, que suas experiências com relação às aulas de inglês influenciam 

as suas formas de ensinar seus alunos, como mostram os excertos seguintes: 

[7]  

Carlos: Bom, as minhas aulas eram gramatiqueiras e eu acabei trazendo muito para o meu 

ensino mais tarde. Era muito foco na forma, na estrutura. A gente praticava a 

gramática, mas sem contexto. Não tinha, na verdade, um propósito comunicativo. As 

minhas aulas eram basicamente assim: “Bom, eu uso o ‘I com am’, para ensinar o 

‘verb to be’,  ‘I am a teacher’”. Aí o professor fazia várias perguntas usando I am, I 

am e I am. Eu precisava fazer isso várias vezes, e, para a gente aprender, a gente 

tinha que fazer cópia do livro para justamente focar bastante a estrutura. Eu não 

achava chato porque eu achava que era assim. O uso não era tão importante para mim 

[...].  Eu achava que o aluno, olhando mais para a estrutura, ele não vai cometer erros 

estruturais no futuro, né? Mas, assim, eu me esforçava muito, fazia todas as cópias 

até porque valiam ponto para a prova e usava muito o meio social. Eu tinha uma 

amiga que morava nos Estados Unidos e a gente sempre sentava junto. Eu lembro 

que eu não tinha acesso a muitos livros, e a internet era muito cara. Eu gosto de 

interagir com outras pessoas mesmo, sempre sentava com pessoas mais velhas, ia 

para acampamentos em que as pessoas falavam inglês. 

 [Trecho da entrevista inicial] 

[8]  

Rebeca: Eu gostava das aulas porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, 

eu não tive dificuldade nenhuma. Então, com dois meses nos EUA eu já estava 

fluente, já tinha amigos lá [...]. Eu não me lembro de ter tido professor no quadro o 

tempo todo. Eram aulas bem dinâmicas com brincadeiras, aprendi inglês usando. 

Então, quando voltei, não quis ir para curso de inglês. Foi horrível ter voltado. 

 [Trecho da entrevista inicial] 
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[9] 

Aline: 

 

O método era totalmente audiolingual, repetição, repetição e depois drills, 

gramática. Basicamente foi o curso todo assim. Conversação só tinha nas aulas 

extras se você quisesse ir num dia de semana para praticar conversação. Na época 

eu gostava, não era muito motivante, mas eu gostava de aprender, não naquele 

método, mas ele foi importante para não cometer os erros. Eu achava necessária a 

aprendizagem daquela forma, apenas isso.  E inclusive, eu acho que influencia até 

hoje na forma como eu ensino.  

                                                                                      [Trecho da entrevista inicial] 

        

         

       Os relatos mostram dois contextos de aprendizagem bastante distintos. Carlos e 

Aline aprenderam inglês em escolas de idiomas no Brasil. Suas aulas eram 

predominantemente conduzidas com foco no ensino de gramática e de vocabulário e 

seguiam os princípios do método audiolingual. Embora não se sentissem muito 

motivados, eles acreditam que foi um método importante para o não cometimento de 

erros, sugerindo que o erro é algo negativo e que precisa ser eliminado. Eles acreditam, 

também, que os princípios do audiolingualismo exercem muita influência nas suas 

formas de ensinar. Carlos queria muito aprender inglês e se esforçava para ser um bom 

aluno, procurando interagir com outras pessoas por acreditar que essa interação o 

ajudava na aprendizagem da língua inglesa. Rebeca, por sua vez, aprendeu inglês nos 

Estados Unidos e gostava das aulas porque aprendeu inglês usando a língua. Ela 

também gostava do material utilizado nas aulas. Para ela, ter voltado ao Brasil foi uma 

experiência negativa porque já havia se adaptado bem à vida que levava nos Estados 

Unidos. Ela lembra que seu retorno ao Brasil foi tão ruim que ela não quis frequentar 

nenhum curso de idiomas de sua cidade.        

        Ao fazerem considerações sobre os seus professores de inglês, os participantes 

afirmam que tiveram bons professores e ressaltam as características de um bom 

professor de inglês, tais como, ter conhecimento da estrutura e do vocabulário da língua, 

ter clareza ao ensinar, dar aulas motivantes. Os trechos, a seguir, apresentam essas 

considerações. 

 

[10]  

Carlos: O material didático eu achava muito ruim. As ilustrações eram bem pobres, as 

atividades eram de completar, de desembaralhar palavras. Depois, vinham 

atividades de perguntas e respostas. No geral, era basicamente isso, nada 

interessante. Eu odiava ter que ficar copiando [...]. Falando da minha experiência de 

sala de aula como aluno, eu acho que o grande divisor de águas na minha 

aprendizagem foi quando eu cheguei atrasado um dia e tive que fazer minha prova 

oral na frente de todos os alunos. A minha professora virou para mim e disse: 

“Carlos, se você quiser, você consegue!”. E, naquele momento, eu senti que eu 
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realmente podia.  Então, um bom professor não só expõe o conhecimento que ele já 

tem sobre determinado assunto, mas ele também encoraja. Ele também usa palavras 

pra incentivar o aluno a aprender uma segunda língua [...]. Um bom professor 

precisa ter uma abordagem clara... um conhecimento de língua, de estrutura, de 

vocabulário.                                                                

                                                                                        [Trecho da entrevista inicial] 

 

[11] 

Rebeca: Eu lembro dos livrinhos que a gente ganhava da escola e gostava muito [...]. Eu 

gostava muito das aulas. Teve uma professora minha que foi minha inspiração. Era 

muito meiga e dinâmica [...]. Eu acho que o professor tem que saber o que está 

ensinando [...]. Ele tem um papel importante, mas o aluno tem que fazer a parte 

dele porque como eu morei nos Estados Unidos, eu não sabia quase nada, só 

algumas coisas que meu pai ensinou [...]. Eu fui atrás, me esforcei pra aprender.   

                                                      [Trecho da entrevista inicial] 
 

[12] 

Aline: 

 

O papel do professor é MUITO importante. Eu não teria aprendido sem o professor.  

Eu acho que o bom professor de inglês não é aquele que só dá gramatica. Tem a 

cultura, sabe passar o conteúdo [...]. É aquele professor que ensina de uma maneira 

que a gente compreenda, não dar aquela aula chata. 

                                                                                        [Trecho da entrevista inicial] 

 

        Para os participantes, o bom professor de inglês é aquele que sabe o conteúdo e o 

ensina de forma clara, confirmando os resultados da pesquisa de Silva (1999), que teve 

por objetivo investigar as percepções do que seja ser um bom professor de inglês para 

formandos de Letras. Além das características do bom professor de inglês mencionadas 

por Carlos, ele acredita, ainda, que o professor deve ser aquele que incentiva o aluno a 

aprender. Sua fala sugere que essa crença ficou fortemente marcada pela experiência 

que teve quando era aluno, experiência que o fez perceber a importância da figura do 

professor como um elemento motivador em sala de aula. Para Rebeca, o professor tem 

um papel importante na aprendizagem do aluno, mas sua percepção é a de que a 

aprendizagem não deve ser centrada somente nele. O que ela deixa claro no decorrer de 

toda a entrevista é que sua experiência como aluna no exterior a faz acreditar que o 

aluno precisa ser autônomo para ter sucesso na língua, não podendo ser tão dependente 

da figura do professor. Tanto a motivação quanto a autonomia são dois conceitos 

importantes para a aprendizagem de L2/LE, pois uma aula motivante tende a prender a 

atenção dos alunos (CAVENAGHI, 2009), da mesma forma que atitudes autônomas, ou 

seja, atitudes em que os alunos, por vontade própria, procuram ir além das exigências do 

professor (LEFFA, 2003), podem resultar em benefícios para a aprendizagem.  

        Diante desses relatos, podemos observar que as experiências de aprendizagem dos 

participantes influenciam suas percepções sobre o papel que professor e aluno exercem 
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na sala de aula para a melhoria da aprendizagem, mostrando uma relação complexa de 

experiências que se sobrepõem, não sendo possível identificar, com precisão, “onde a 

experiência individual termina e onde começa a social ou coletiva” (MICCOLI; LIMA, 

2012, p. 53). Face a essa complexidade, é importante compreender como essas 

experiências de aprendizagem relacionam-se às experiências com relação à avaliação, 

visto que ensino e aprendizagem e avaliação são processos intrinsecamente imbricados, 

não podendo ser concebidos isoladamente (LUCKESI, 2011; RUSSELL; AIRASIAN, 

2014). Assim sendo, apresento, a seguir, as experiências dos participantes com relação à 

forma como eram avaliados. 

 

 

3.1.1.3 Experiências dos participantes com relação à forma como eram avaliados  

 

        Nesta subseção, apresento as experiências dos participantes sobre a forma como 

eram avaliados, bem como seus sentimentos com relação a esse processo. Os excertos 

seguintes apresentam os relatos dos participantes sobre essas experiências que mostram 

que a avaliação era realizada por meio de prova.  

[13] 
Carlos: A avaliação era prova. A gente não tinha trabalhos, projetos, nada. Era prova escrita 

que já vinha montada do curso para todos os níveis e tinha a prova oral. A prova 

escrita era dividida em listening, a parte de gramática e leitura. Naquela época, tudo 

fluía muito natural para mim... eu me sentia normal, não ficava muito nervoso como 

eu fico hoje com a prova oral na universidade. Não era um momento de tensão para 

mim. 

                                                         [Trecho da entrevista inicial] 

  

 [14]  

Aline: Nas avaliações, era só o teste escrito normal. Então, eu não ficava nervosa  [...]. Eu 

só ficava tensa mesmo era no curso de idiomas quando pediam uma prova oral que a 

gente tem que se expor, falar na frente do professor e eu sempre ficava muito nervosa 

até na graduação quando chegava a minha vez de falar, me dava um negócio, um 

aperto no peito. 

                                                     [Trecho da entrevista inicial] 

 

 

        Como podemos perceber por meio desses relatos, a avaliação era realizada 

unicamente por meio de prova. A avaliação como sinônimo de prova tem sido muito 

criticada por educadores na área da avaliação (DUBOC, 2007; GENESEE; UPSHUR; 

2006; SCARAMUCCI, 1997, 2011). Para esses autores, esse reducionismo é prejudicial 

para a aprendizagem do aluno, pois uma prova, assim como qualquer outro instrumento 
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avaliativo, utilizado de forma isolada, não consegue ser tão abrangente a ponto de 

identificar vários aspectos importantes da aprendizagem do aluno, como, por exemplo, 

aspectos afetivos e sociais. A cultura do uso da prova, pelo que posso perceber em 

minhas experiências como professora ao longo dos anos, pode ser justificada pelo fato 

de que geralmente o que se prioriza no momento da sua elaboração são conteúdos fáceis 

de serem corrigidos por meio de questões de item isolado, focalizando estruturas 

gramaticais sem um contexto de uso. No entanto, acredito que, se a prova for elaborada 

contendo questões comunicativas, abarcando dimensões socioculturais, como sugere 

Purpura (2004), ela pode ser um instrumento importante para a avaliação de L2/LE e se 

tornar um momento de aprendizagem a partir do feedback provido pelo professor, visto 

que os alunos podem aprender com os comentários do professor e dos colegas. No que 

diz respeito aos sentimentos com relação à avaliação, os participantes declararam que 

ela não representava um momento de tensão e nervosismo. Para eles, esses sentimentos 

negativos costumavam aflorar nos dias de prova oral.  

        Na próxima subseção, os participantes falam sobre suas experiências como 

professores de inglês.  

 

3.1.2 Experiências de ensinar 

 

        Nesta seção, são apresentadas as experiências dos participantes sobre o ensino de 

inglês. Eles comentam sobre suas experiências de ensinar inglês, definem o que seja 

ensinar uma L2/LE e traçam considerações sobre o material didático utilizado nas aulas.   

 

3.1.2.1 Experiências dos participantes com relação à sua prática docente 

 

        Os excertos, a seguir, mostram como os participantes vivenciaram suas primeiras 

experiências como professores de inglês. Para Carlos e Rebeca, essas experiências 

foram marcadas por sentimentos de nervosismo e de tensão, como ilustrado nos 

excertos a seguir.  

[15] 
Carlos: Nossa! Eu chorei bastante antes de chegar na minha sala. A sensação de que não vão 

confiar em você porque você é muito novo [...] e ainda tem a questão de eu ter 

acabado de perder a minha avó. Eu estava muito sensível naquela época. Eu nunca 

esqueço de um fato que ocorreu quando eu estava chegando na sala, uma aluna 

bateu na porta e perguntou: “É você o professor? Eu falei: “Sim, sou eu, pode 
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sentar!”. Depois da aula, ela elogiou e disse que pensava que eu era monitor. Essa 

aluna passou por problemas no decorrer do curso. Ela pediu minha ajuda e eu ajudei 

e a gente conseguiu vencer juntos as nossas inexperiências e dificuldades naquela 

ocasião. Mas, apesar de eu estar muito nervoso, eu procurava não deixar 

transparecer isso pro meu aluno e isso eu devo às minhas observações das aulas que 

eu fiz como monitor. Eu lembro da importância da minha postura, da minha imagem 

que sempre tem que ser a mais firme possível. 

                                                                                  [Trecho da entrevista inicial] 

 
 [16]  

Rebeca: Meu primeiro dia de aula foi horrível! Eu pensei que eu ia morrer! Estava muito 

nervosa porque pela primeira vez eu ia lidar com adulto e eu não tinha experiência 

em dar aula. Foi horrível porque o meu datashow não funcionava, os alunos não 

tinham livros, e eu não sabia lidar com isso.   

                                                    [Trecho da entrevista inicial] 

 

 

        A maior dificuldade apontada pelos participantes foi o fato de eles serem muito 

jovens e inexperientes e por acreditarem que seus alunos, em razão disso, podiam não 

confiar no trabalho desenvolvido em sala de aula. Os sentimentos de angústia e de 

nervosismo são comuns para o professor que está começando a aprender a ensinar. Sem 

o material didático, Rebeca sentiu-se perdida no primeiro dia de aula, ilustrando com 

isso, a importância do livro didático não apenas como uma ferramenta de organização 

didática (DIAS, 2009; PESSOA, 2009; XAVIER; URIO, 2006; XAVIER; SOUZA, 

2008), mas como uma ferramenta psicológica que auxilia o professor a se manter calmo 

e ter mais segurança para lidar com sua inexperiência de dar aula. Como a experiência 

do primeiro dia de aula é muito importante para estabelecer a confiança na relação 

professor-aluno, é preciso que o professor esteja preparado para lidar melhor com 

situações como as descritas pelos participantes. Nas palavras de Russell e Airasian 

(2014, p. 36), “as salas de aula são ambientes sociais complexos em que as pessoas 

interagem entre si de diversas formas. Para as salas de aula serem ambientes sociais e de 

aprendizagem positivos, o respeito, o automonitoramento e a cooperação devem estar 

presentes”.   

       Assim, é importante o estabelecimento de uma agenda de discussões entre tutores e 

alunos-professores sobre o primeiro dia de aula para que o professor possa se sentir 

mais seguro sobre o que dizer e o que fazer nesse dia. Além disso, é importante ressaltar 

que, de acordo com as notas de campo, a maioria dos alunos matriculados no primeiro 

nível das turmas observadas, estudaram inglês somente no ensino médio e fundamental, 

ou seja, eles estavam vivenciando suas primeiras experiências como alunos de inglês em 

um curso de idiomas. Diante desse fato, os próprios alunos poderiam também estar 
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compartilhando sentimentos de insegurança e de tensão. Após relatarem suas primeiras 

experiências em sala de aula, os participantes foram questionados sobre como concebem 

o ensino de uma L2/LE, dessa vez, já na posição de professores de inglês:  

 

[17]  

Carlos: Ensinar uma língua é encorajar o aluno a usar a língua de maneira apropriada, a 

função da língua [...]. Não é só chegar na sala de aula, anotar alguma coisa no 

quadro e repetir.  

 

 

                                                                                         [Trecho da entrevista inicial] 

[18] 

Rebeca: Não é ensinar só a estrutura, ela te ajuda, mas não é o essencial. Você precisa saber 

quando usar, onde usar, o contexto daquilo que você está falando. 

                                                       [Trecho da entrevista inicial] 
 

[19] 

Fernando: 

 

É focar na cultura, nas expressões usadas no cotidiano. 

                                                                                      [Trecho da entrevista inicial] 
 

[20] 

Adamastor: 
 

Ensinar o aluno pra que serve os verbos, os substantivos da língua, por exemplo, 

e ajudar o aluno a expressar-se com esse conhecimento [...]. Usar a língua em 

vários discursos para a comunicação. 

                                                                                    [Trecho da entrevista inicial] 

 

 

        Como podemos observar por meio desses excertos, os participantes consideram a 

língua não apenas como um código linguístico, mas como um instrumento usado para a 

comunicação em diversas situações comunicativas (BROWN, 1994a; SCARCELLA; 

OXFORD, 1992; WEIR, 1990). No entanto, as notas de campo mostram que, em geral, 

os participantes centram suas aulas no ensino de estrutura e de vocabulário de forma 

isolada. O exemplo seguinte mostra um trecho resumido da nota de campo referente a 

uma aula de Carlos.  

[21] 

Descrição da aula: O foco dessa aula foi o ensino de objetos de sala de aula e o uso dos artigos 

a/an. Carlos iniciou a aula com a apresentação de slides mostrando alguns objetos: 
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Em seguida, Carlos ensinou a pronúncia de cada objeto e pediu para os alunos repetirem. Após 

a repetição, ensinou o uso dos artigos a/an e pediu para os alunos fazerem os exercícios do 

livro. Os alunos gostaram bastante das explicações de pronúncia. Houve pouca interação entre 

os alunos.                                                                                                
                                                                          [Nota de campo da aula do dia 10 de março] 

         

 

        Nessa aula, Carlos deu bastante ênfase ao ensino da pronúncia dos objetos, e os 

alunos gostaram muito, pois ele corrigia a pronúncia deles individualmente e com muita 

paciência. Não houve, nessa aula, nenhuma atividade comunicativa na qual os alunos 

pudessem usar o vocabulário ensinado. Como vimos no exemplo [17], Carlos percebe 

que a língua deve ser usada para a comunicação. No entanto, suas aulas, em geral, 

evidenciaram que ele tem dificuldades de ensinar de forma mais comunicativa. Ao 

comentar sobre suas dificuldades no ensino, Rebeca fala que não sabe muito bem como 

ensinar gramática para seus alunos, como mostra o seguinte excerto:  

[22] 

Rebeca: Como eu aprendi inglês usando a língua, eu tenho muita dificuldade de ensinar 

gramática. Mas aí, eu não tenho outra alternativa. Como eu não tenho experiência, 

eu tenho medo de os alunos não entenderem a aula sem a parte gramatical. Como 

eles vão aprender a falar se eles não entendem o que eles falam? Se eles não 

entendem as palavras? Porque uma coisa é você saber que precisa dizer: “Nice to 

meet you, too!”, quando alguém fala Nice to meet you, outra coisa é saber o que 

significa nice to meet you. Então, eu tenho medo de eles não conseguirem aprender 

do mesmo jeito que eu aprendi. Não é que eu pense que meus alunos são burros, 

mas é que eu não sei exatamente o que eu estou fazendo... de verdade, professora! 

Eu não sei. 

                                         [Trecho da entrevista inicial] 

 

        Podemos perceber o conflito de Rebeca com relação à sua percepção de língua 

(ferramenta de comunicação) e a forma como ela deve ser ensinada (foco na estrutura). 

Embora Rebeca acredite que a língua não se constitui somente de estruturas linguísticas, 

sua percepção é de que os alunos só aprenderão inglês se a aula focalizar no ensino de 

estruturas. Rebeca espera que seus alunos aprendam da mesma forma que ela aprendeu, 

ou seja, com o foco no uso da língua em situações de comunicação. No entanto, ela não 

sabe como conduzir suas aulas sob essa perpectiva, o que me permite afirmar que 

Rebeca vivencia um conflito difícil de ser resolvido, ao tentar equalizar dois contextos 

de aprendizagem: segunda língua e língua estrangeira. Como observado nos dados das 

notas de campo (exemplo 21), os participantes têm dificuldades de implementar os 

princípios da abordagem comunicativa em suas aulas. Esses dados mostram que, 
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embora a literatura enfatize a emergência do uso da L2/LE em práticas sociais de forma 

crítica e reflexiva, levando em consideração o aluno como sujeito sociohistórico 

(ZACCHI, 2014), o que predomina na prática docente dos participantes é o ensino de 

estruturas gramaticais de forma isolada, sem qualquer propósito comunicativo. Para 

Zacchi (2014), tal abordagem tem se mostrado ineficiente por não preparar o aluno para 

agir de forma crítica e reflexiva numa sociedade que está em constante transformação. 

Frente a essa constatação, e, conforme nos mostra Monte Mór (2015), há muitos 

desafios na área de formação de professor que precisam ser enfrentados, no sentido de 

que se promova uma formação que extrapole a capacitação técnica e os conhecimentos 

linguísticos.  

        Os dados provenientes da entrevista inicial e das notas de campo evidenciam um 

descompasso entre as concepções de língua (ênfase na comunicação) e a prática em sala 

de aula (ênfase na estrutura linguística). Esse descompasso é também evidenciado nos 

comentários dos participantes quando falam sobre o livro didático utilizado em suas 

aulas, como é mostrado nos excertos a seguir:  

 

[23] 

Carlos: Eu acho que esse English ID deixa umas lacunas de contextualização muito grande. 

Eu não sei se eu percebo errado, mas eu vejo muito o audiolingual nele, de repetição 

sem contexto. É bem complicado trabalhar com ele de uma forma mais 

comunicativa. Você tem que quebrar a cabeça. Às vezes, eu sinto mais facilidade 

com o Touchstone do que com o English ID [...]. Eu lembro algumas atividades 

desse livro: “Guess the meaning of each picture, then repeat and check”. Tá, 

beleza! Mas, para quê? A maioria das atividades é assim. Então, isso pra quem não 

tem tanta habilidade, principalmente pra gente que tem pouca prática... a gente pena 

bastante. 

 [Trecho da entrevista inicial] 
  

[24]  

Rebeca: Olha, é uma relação de amor e ódio porque ao mesmo tempo que ele é bom porque 

ele dá algumas situações mais reais, de cunho comunicativo, mas acho 

desorganizado. O Touchstone era dividido nas skills. No ID, é tudo misturado. O 

professor é que tem o papel de organizar tudo. Não sei se isso é bom ou ruim. Só 

gosto dele porque é um pouco mais moderno, mas não é fácil contextualizar. Não é 

fácil sair do livro, ainda mais como somos professores inexperientes, a gente precisa 

de um guia.  

                                                      [Trecho da entrevista inicial] 

 

        Os participantes apresentam visões diferentes sobre o uso do livro didático. Carlos 

percebe mais características do audiolingualismo, ao passo que Rebeca já consegue 

perceber alguns aspectos comunicativos nele. Uma questão importante a ser destacada 

refere-se às dificuldades que os participantes têm para trabalhar com o livro. Para eles, o 
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livro não apresenta os conteúdos e as habilidades linguísticas de forma organizada, e 

isto é um fator complicador, tendo em vista a pouca experiência dos participantes no 

ensino de L2/LE. As dificuldades relatadas pelos participantes, a meu ever, são 

compreensíveis, pois, ao analisar o livro English ID Starter, observei que ele exige do 

professor tanto experiência para perceber o propósito comunicativo de cada lição quanto 

autonomia para selecionar e fazer as adaptações das atividades propostas com vistas a 

atender às necessidades dos alunos. Ou seja, o livro English ID Starter não é um 

material de apoio de fácil manuseio para quem está iniciando na carreira de professor. 

Além disso, de acordo com as notas de campo,  muitos alunos comentaram, durante as 

aulas, que sentiram dificuldades de usar o livro para estudar, devido à forma como os 

conteúdos e as atividades estão organizados, como é mostrado no seguinte trecho 

resumido da nota de campo referente a uma aula de Carlos. 

 

[25] 

Descrição da aula: O foco dessa aula foi o ensino das nacionalidades. O professor apresentou 

alguns slides e pediu para os alunos fazerem os exercícios do livro. Alguns alunos sentiram 

dificuldades e pediram o auxílio do professor: alguns comentários dos alunos: “Professor, não 

entendi direito o que é pra fazer! Esse exercício é confuso!” “Os exercícios desse livro são 

difíceis até pra gente estudar!” 

                                                                              [Nota de campo da aula do dia 12 de maio] 

 

        A literatura mostra que é comum os livros didáticos utilizados em aulas de L2/LE 

apresentarem situações artificiais de interação com vistas ao ensino de aspectos léxico-

gramaticais (DIAS, 2009), constituindo-se como um ponto negativo para a sua 

implementação. No entanto, acredito que, para o professor com pouca experiência de 

ensino, o livro didático é um instrumento mediador importante para a organização do 

insumo e para o planejamento das aulas (DIAS, 2009; RAMOS, 2009; TOMLINSON, 

2001) e uma ferramenta com grande potencial para propiciar a autonomia do aluno 

(CRAWFORD, 2002; SILVA, 2009). A presença de diálogos, mesmo que artificiais, 

para ilustrar como a língua pode ser usada no cotidiano são importantes como pontos de 

partida para esse planejamento. Com o passar do tempo, o professor vai adquirindo 

experiência para analisar o livro didático de forma crítica e reflexiva, aumentando, cada 

vez mais, a sua autonomia para fazer os ajustes necessários, propiciando, dessa forma, 

um maior engajamento dos alunos em atividades e diálogos menos artificiais, mais 

voltados para o seu contexto de uso da língua e para as suas necessidades. Assim, o 

professor passa a conceber o livro didático como um material de apoio, visão essa que, 



118 
 

nas palavras de Miccoli (2010, p. 153), ajuda a “romper com a ditadura do material 

didático do qual o professor se sente refém”.  

       Ao analisar mais atentamente o livro English ID Starter, observei que, das cinco 

unidades que compõem o programa que deve ser ensinado no primeiro nível, há poucos 

diálogos que servem como um meio para introduzir diferentes temas, como, por 

exemplo, família, profissões etc. Há mais diálogos nos exercícios de compreensão oral e 

nos exercícios extras que vêm no final do livro, exercícios esses que, nas aulas de 

Carlos que eu observei, por exemplo, não foram trabalhados em sala de aula. 

Provavelmente, a presença desses exercícios somente no final do livro seja um dos 

fatores que contribuíram para que ele não percebesse, com clareza, a proposta 

comunicativa que subjaz ao livro.
46

  

       Outro fator importante a ser observado nos excertos 23 e 24 diz respeito ao livro 

Touchstone ao qual Carlos e Rebeca fazem referência. Esse era o livro utilizado pelo CL 

antes da implementação do livro English ID Starter. O livro Touchstone é diferente do 

livro English ID Starter no sentido de que a apresentação dos temas das unidades é 

sempre feita por meio de diálogos e isso, na minha percepção, auxilia o professor que 

não tem muita experiência em sala de aula a perceber a natureza comunicativa dos 

exercícios. Por conseguinte, auxilia-o a planejar melhor as suas aulas com base nessa 

perspectiva.  

       Os relatos de Carlos e de Rebeca me levaram a refletir sobre as minhas aulas na 

graduação e sobre o meu papel de formadora de professores. Acredito que deixei uma 

lacuna em minha prática pedagógica ao dar maior ênfase ao que ensinar e o que é 

ensinar de forma comunicativa e pouca ênfase ao como ensinar e como avaliar de forma 

comunicativa. Focar a estrutura é algo mais palpável e concreto, ao passo que focar a 

comunicação nem sempre o é, porque para se comunicar, é preciso que tenhamos um 

propósito comunicativo e ter, ao mesmo tempo, um conhecimento mínimo de estrutura 

e de vocabulário e saber o que significam para usar a língua em vários contextos 

comunicativos. Em termos práticos, fazer a transposição da estrutura para o uso da 

língua em sala de aula é um desafio a ser enfrentado para que os meus futuros alunos 

não sintam tantas dificuldades como as relatadas pelos participantes desta pesquisa. 

                                                           
46

 Importante mencionar que o livro English ID Starter é acompanhado de materiais de apoio, como, por 

exemplo, CD, DVD e vídeo. No final do livro, há exercícios de compreensão oral, de pronúncia, de 

produção e de compreensão escrita. Há, também, uma página na Web, contendo vários exercícios extras. 
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        Como demonstrado até o momento, as experiências de ensino e aprendizagem dos 

participantes são importantes para conhecer o que pensam, o que fazem e as razões de 

suas ações com relação a esses processos. A meu ver, esse conhecimento tem 

implicações importantes para a avaliação, na medida em que amplia a compreensão de 

suas influências nas tomadas de decisão dos participantes sobre o que, como e por que 

avaliam da forma como o fazem. Assim sendo, passo, a seguir, à análise dos dados 

relativos às experiências de avaliar dos participantes como professores de inglês. 

 

 

3.1.3 Experiências de avaliar 

 

        Esta seção trata das experiências dos participantes com relação à sua prática 

avaliativa, enfocando os seguintes aspectos: experiências em avaliar; definições do que 

seja avaliar uma L2/LE; percepções sobre o uso da prova; e sobre o conhecimento 

teórico sobre avaliação.   

3.1.3.1 Experiências dos participantes com relação à sua prática avaliativa  

 

        Ao comentarem sobre as suas experiências em avaliar uma L2/LE, os participantes 

disseram que suas primeiras experiências foram marcadas por sentimentos de tensão e 

de insegurança. Esses sentimentos são decorrentes de fatores, como, por exemplo, o 

pouco conhecimento sobre avaliação, a dificuldade de explicar por que alguns alunos 

não conseguem obter bons resultados, e a não participação na elaboração da prova. Os 

excertos a seguir ilustram esses sentimentos:  

[26]  

Carlos: Logo quando eu comecei a trabalhar no CL, que foi minha primeira experiência, 

a gente pergunta paro nosso tutor como a gente vai avaliar a parte oral, mas não 

se diz por que é assim e nem para quê. Então, isso fica meio difuso na minha 

mente ainda. E a gente acaba avaliando por feeling. A gente lembra de como era 

quando a gente estudou [...]. Não temos uma formação teórica mais a fundo. É 

por isso que eu me sinto hoje desconfortável em avaliar porque se um aluno meu 

chegar pra mim: “Professor, por que essa questão é assim? Eu não sei explicar. 

Por que a prova oral é assim? Eu não vou saber explicar [...]. Então, eu me sinto 

tenso quando eu avalio. Como faz pouco tempo que eu saí da posição de aluno, 

eu fico pensando: “Será que a culpa é minha porque o aluno não se saiu bem ou 

a culpa é dele porque ele não estudou? Ou a culpa é de ambos? Eu lembro na 

primeira vez que eu passei a prova, eu não li direito as questões para os alunos 

porque achava que não precisava, que o aluno ia entender tudo. Eu entreguei a 

prova e pronto. Então, eu ficava nervoso quando o aluno me perguntava alguma 

coisa. No decorrer da prova, eu ficava me perguntando: “Será que eu trabalhei 

esse ponto gramatical?”. Então, eu ficava ansioso para que eles terminassem 
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logo e não me fizessem tantas perguntas para que o meu trabalho não fosse posto 

em cheque assim. 

 [Trecho da entrevista inicial] 

  

[27]  

Rebeca: Agora, no CL, foi a primeira vez em avaliar. Bom, eu fiquei relaxada por não ter 

que dar aula, né? Então, pensei: “Vou ficar aqui só de boa!”. Mas, com relação à 

prova do CL, quando eu vi que os alunos tinham dúvidas e eu não sabia 

responder, porque eu não elaborei a prova, foi difícil pra mim. Até porque eu não 

tinha tido contato antes com a prova. Você só tem contato com a prova 

praticamente no dia. Pelo menos foi assim comigo.  Então, tinha momentos que 

eu me perguntava: “Que questão é essa? Por que eles não estão entendendo essa 

questão?”. 

                                                     [Trecho da entrevista inicial] 

         

[28] 

Fernando: 
 

Não é fácil avaliar [...], me sinto meio inseguro se o aluno não se dá bem, fico 

procurando ver: “O problema sou eu ou o aluno?”  

                                                                                    [Trecho da entrevista inicial] 

 

 

        Como podemos perceber, Carlos e Rebeca ficaram nervosos no dia em que 

aplicaram uma prova escrita do CL. Os excertos deixam transparecer que esse 

nervosismo ocorreu, não tanto pelo fato de ser dia de prova, mas pelo fato de eles não 

terem participado da sua elaboração e por não saberem como tirar algumas dúvidas dos 

alunos com relação a algumas questões da prova. É interessante notar, nesse trecho da 

fala de Carlos, “eu ficava ansioso para que eles terminassem logo e não me fizessem 

tantas perguntas para que o meu trabalho não fosse posto em cheque assim”, que a sua 

insegurança, sobre o que estava sendo avaliado na prova, era tão grande que ele chegou 

ao ponto de desejar que seus alunos a finalizassem rapidamente para não fazerem tantas 

perguntas. Esse trecho deixa transparecer que Carlos considera a prova como um 

instrumento de avaliação de sua prática pedagógica e não somente uma forma de avaliar 

a aprendizagem do aluno.  

       A falta de experiência e de conhecimento teórico torna a avaliação um momento 

tenso e confuso para Carlos, o que faz com que ele avalie baseando-se em sua intuição e 

em experiências vivenciadas durante o seu processo de aprendizagem. Além disso, a 

busca por culpados, evidenciada nos relatos de Carlos e de Fernando, quando os 

resultados do desempenho do aluno não condizem com as suas expectativas, mostram a 

preocupação e sentimentos de insegurança e de justiça com relação aos seus 

procedimentos avaliativos. Essa insegurança pode causar um efeito negativo do teste 

nos processos de ensino e aprendizagem e na vida dos alunos por comprometer a 
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confiança nos resultados obtidos. Ou seja, se o professor não se sente seguro ao avaliar, 

a avaliação pode gerar resultados não confiáveis. 

       Ao ler a análise dos dados, Carlos validou que sua preocupação com o uso que se 

faz com os resultados da avaliação corrobora o que Lucena (2014) denomina de 

“responsabilidade social” do ato de avaliar, construto esse que merece ser discutido 

neste momento da análise. Segundo a autora, a avaliação extrapola a verificação de 

desempenho do aluno, pois o professor avalia “porque as inferências geradas a partir da 

avaliação podem ajudá-lo a reestruturar o ensino-aprendizagem, o que pressupõe uma 

responsabilidade social” (LUCENA, 2014, p. 248). Tais ponderações da autora são 

importantes para a reflexão do professor, na medida em que põem em evidência a 

importância das dimensões éticas, políticas e sociais da avaliação. Os questionamentos 

de Carlos me remeteram, também, às ponderações de Scaramucci (2004), ao afirmar 

que o avaliador não tem como controlar as consequências de um teste, mas é importante 

que ele tenha cuidado e que se preocupe com seus possíveis efeitos. Para Shohamy 

(2001), essa preocupação deve voltar-se não somente para os aspectos relacionados aos 

processos de ensino e aprendizagem, mas aqueles que dizem respeito às questões éticas.  

        Com relação à elaboração da prova, acredito que o professor, quando não tem 

nenhuma participação nesse processo, acaba perdendo oportunidades de refletir e de 

analisar se a avaliação está alinhada aos objetivos de ensino. Além disso, é preciso 

considerar, como bem ressaltam Russell e Airasian (2014, p. 126), que “sempre haverá 

mais objetivos para ensinar do que tempo para ensiná-los. Sempre haverá tópicos e 

habilidades úteis que têm de ser omitidos de provas devido à falta de tempo”. Nesse 

sentido, os autores esclarecem que o professor deve, em seu planejamento, selecionar 

aquilo que considera ser mais relevante para o ensino, sempre levando em conta as 

necessidades dos alunos. A essas ponderações dos autores, considero ser necessário que 

o professor tenha participação na elaboração de seu teste e reflita sobre o que foi 

ensinado com cautela, pois é a partir dessa reflexão que ele pode tomar decisões sobre o 

que deve ou não incluir no seu teste, como o conteúdo, os tipos de formato das questões, 

os critérios de correção etc. Dessa forma, o professor estaria avaliando somente os 

aspectos do ensino que considera importante, o que favorece possíveis efeitos positivos 

nos processos de ensino e aprendizagem.  

        Assim sendo, considero que a participação do professor na elaboração da prova é 

algo fundamental para potencializar esses efeitos, visto que o professor é a pessoa que 

interage com os alunos em sala de aula e que conhece melhor a forma como conduz as 
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suas aulas e os conteúdos que foram priorizados no ensino. Tal participação, a meu ver, 

minimizaria os sentimentos de desconforto e de tensão gerados pelo momento formal de 

aplicação de prova. Além disso, evitar-se-iam problemas relacionados com a própria 

elaboração das questões, como, por exemplo, a não familiaridade do professor com as 

questões contidas na prova, como foi evidenciado no relato de Rebeca. No entanto, 

assim como ocorre com o livro didático, as provas já prontas não devem ser de todo 

descartadas. Afinal, essas provas são elaboradas por profissionais competentes em 

avaliação, podendo servir de modelos para o professor refletir sobre o seu ensino e, com 

base nessa reflexão, usar as questões que julgar adequadas e/ou elaborar suas próprias 

questões, para que sejam analisadas a partir do trabalho colaborativo entre alunos-

professores, tutores e profissionais com expertise em avaliação. Em se tratando de um 

locus de formação de professor, o CL poderia implementar ações no sentido de 

promover um trabalho colaborativo para as questões relacionadas à avaliação. Acredito 

ser importante que o aluno-professor tenha participação na elaboração de sua prova e 

seja levado a discutir e a refletir com o seu tutor antes mesmo de ser aplicada. Caso 

contrário, a tutoria, no que se refere às questões avaliativas, não estaria cumprindo com 

o seu papel de auxiliar o futuro professor no processo de aprender a avaliar durante o 

seu processo de formação. 

        Ao longo das entrevistas que realizei com os participantes, ficou evidenciado que o 

teste é o principal instrumento de avaliação. Por essa razão, julguei necessário conhecer 

quais as concepções dos participantes sobre o que seja avaliação. Em um primeiro 

momento, a análise das entrevistas me fizeram acreditar que os participantes concebem 

a avaliação como sinônimo de prova. Contudo, os relatos evidenciaram, no decorrer da 

entrevista, que eles concebem a avaliação como um processo, que vai além desse 

reducionismo, como mostram os seguintes excertos: 

 

[29] 

Fernando: 

 

É uma ferramenta que auxilia a enxergar o desempenho do aluno, se ele 

consegue evoluir ou não na aprendizagem [...]. Pode ser prova, mas não é só 

prova. No CL, por exemplo, poderia ter várias atividades de trabalhos no 

decorrer do curso. 

                                                                                                   [Trecho da entrevista inicial] 

[30] 

Adamastor: 

 

É um modo de verificar se os alunos aprenderam os conteúdos ensinados, né? 

Tudo que eu ensinei nas aulas, ver como ele se sai nas aulas. 

                                                                                                   [Trecho da entrevista inicial] 

[31]  

Carlos: Avaliação para mim é um instrumento. Não sei se estarei errado ao falar isso, 
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mas é um instrumento de medir conhecimento. Medir conhecimento que foi dado 

pelo professor na sala de aula e conhecimento que o aluno obteve, que foi 

abordado durante algumas unidades para verificação de aprendizagem de todas as 

habilidades, o uso da língua. Por exemplo, na parte oral, a fluência, a gramática, 

o vocabulário, a pronúncia. Da parte escrita, a gente vê a gramática e o 

vocabulário.   

     [Trecho da entrevista inicial] 

  

[32]  

Rebeca:  É a forma mais fácil de saber em que ponto de aprendizagem o meu aluno se 

encontra. É fácil até certo ponto. Como eu posso explicar isso? É fácil porque é 

uma prova. Eu sei que prova não é o único meio de avaliar o meu aluno, mas é 

um jeito de avaliar todos e ao mesmo tempo, entre aspas, né? Eu vou avaliar meu 

aluno nas 4 skills (ler, ouvir, escrever e falar). Em outras oportunidades, durante 

o curso que eu vou poder avaliar outras coisas, mas a avaliação como um todo eu 

acho que eu vou ver isso na prova. Não é fácil elaborar uma prova, mas é fácil 

avaliar. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Meio esquizofrênica essa 

resposta! (risos). 

Cristina: Explique melhor. (risos) 

Rebeca: É fácil avaliar porque já tem a prova e você dá a nota... acho que é isso. Não sei 

como explicar. Só sei que eu não me sinto preparada para avaliar. 

                                                     [Trecho da entrevista inicial] 

         

        Para Carlos e Adamastor, a avaliação se configura nas noções de medida e de 

verificação de aprendizagem. Para Rebeca, a avaliação é um meio fácil de verificação 

de aprendizagem. Nesse momento, ela define avaliação como sinônimo de prova, mas, 

logo em seguida, afirma que a avaliação não se restringe a esse instrumento. Quando 

Rebeca fala que “não é fácil elaborar uma prova, mas é fácil avaliar”, essa ‘facilidade’ 

refere-se ao fato de ela não ter participação na elaboração da prova. A seguir, os 

participantes falam sobre suas experiências com relação ao uso desse instrumento 

avaliativo. 

 

3.1.3.2 Experiências dos participantes com relação ao uso da prova como 

instrumento avaliativo   

 

        Com relação ao uso da prova, com exceção de Rebeca, os participantes acreditam 

que é uma ferramenta eficaz para avaliar, mas é importante que o professor utilize 

outras formas de avaliação. Na opinião de Carlos, esse instrumento deve ser usado por 

ser uma forma direta de avaliar e mostra-se confuso ao definir a avaliação contínua, 

como vemos nos próximos excertos. 
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[33] 

Aline: 

 

A prova deve ser usada para ter um documento, porque só observação não basta. Para 

mim, ela é eficaz e necessária, mas não é a única forma de avaliar. Acho que tem que 

ter atividades extras para avaliar. 
 

[34]  
Carlos: A prova é um instrumento mais claro que existe porque a gente fala muito de 

avaliação contínua, mas essa avaliação contínua não fica muito clara pro aluno. Por 

exemplo, a participação faz parte do processo, mas isso não fica muito claro também 

porque eu não saberia dizer. Eu não sei definir avaliação contínua de forma precisa. 

A prova é mais direta. Você tem os tópicos do livro e você vai trabalhar em cima dos 

tópicos e você vai verificar a aprendizagem do aluno ali na prova. A gente fala muito 

de processo avaliativo, avaliação contínua que não usa só prova, mas aquela que vê a 

participação do aluno, o seu desenvolvimento em sala de aula. Mas, algumas coisas 

não são claras. Por exemplo, eu sempre fui muito descontado porque eu sempre faltei 

muito algumas vezes, mas quando eu vinha para as aulas, eu sempre falava mais do 

que os outros alunos. Então, eu fico me perguntando: por que o aluno que veio todos 

os dias ganha uma pontuação maior, mas não falou nada e eu que faltei uma ou duas 

vezes tive ponto descontado? Isso nunca ficou claro na minha cabeça. E eu acho que 

essas reflexões sobre avaliação não são feitas com profundidade na graduação. A 

gente sabe que tem que avaliar o nosso aluno. Então, é algo que, a partir do momento 

em que você é professor, se torna comum na sua vida, mas você não sabe para que e 

nem por que você avalia e nem como você avalia com clareza [...]. A gente estuda a 

produção escrita, mas como eu avalio a produção escrita? Quais são os critérios que 

têm que ficar claros paro meu aluno? Então, eu acho que, por mais que não tivesse 

uma disciplina específica para avaliação, essas habilidades, ao serem estudadas, elas 

deveriam também abordar a avaliação. 

 [Trecho da entrevista inicial] 
  

[35]  

Rebeca: Eu acho que a prova é importante, mas não é cem por cento eficaz porque o aluno 

pode ter ficado nervoso. Ele sabe o conteúdo, mas pode ter ficado nervoso. Acho 

que prova dá muita pressão em cima do aluno [...]. Na graduação, falta uma 

orientação em relação à avaliação porque quando você entra no CL, as pessoas 

pensam que você sabe avaliar. Então está implícito ali na tua profissão. Eles acham 

que você já sabe tudo sobre avaliação e não é assim. 

                                                     [Trecho da entrevista inicial] 

 

 

        Esses relatos suscitam algumas reflexões. Como podemos perceber no relato de 

Carlos, a prova é a forma mais clara e direta de verificação de aprendizagem do aluno 

por conter os assuntos que devem ser ensinados com base no livro didático. Por outro 

lado, o conceito de avaliação contínua é confuso para ele porque não sabe explicar, com 

clareza, os elementos que a constitui. Por exemplo, Carlos acredita que a avaliação 

contínua inclui a participação do aluno, mas não sabe se o que deve ser considerado é a 

assiduidade ou o aluno que “fala” mais em sala de aula. Sobre essa questão, é 

importante ressaltar que a avaliação contínua não se caracteriza necessariamente pela 

inclusão da participação dos alunos nas atividades de sala de aula. Ela pode ser incluída 
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desde que seja uma forma de acompanhamento sistemático da aprendizagem do aluno. 

Oliveira e Galetti (2014) explicam que a avaliação contínua é aquela em que toda 

atividade proposta pelo professor é avaliada tendo como base os objetivos de ensino. O 

resultado dessa avaliação “dirá se a atividade foi realizada adequadamente, e então se 

pode passar para a atividade seguinte. Com isto reinicia-se continuamente uma 

aprendizagem” (OLIVEIRA; GALETTI, 2014, p. 233). Isto equivale a dizer que, na 

avaliação contínua, o professor acompanha o desenvolvimento do aluno ao longo do 

processo para que ele alcance êxito em sua aprendizagem. A observação sistemática e 

os registros de participação nas atividades em sala de aula, bem como outros 

instrumentos avaliativos (como portfólios, projetos), são formas de acompanhar esse 

desenvolvimento. Acredito que esse acompanhamento é importante, mas, na prática, a 

maioria dos professores não têm tempo para realizá-lo. No contexto pesquisado, fazer 

esse acompanhamento é uma tarefa difícil porque o aluno em formação geralmente 

realiza várias atividades que ocupam o seu tempo. Além das atividades da graduação, 

ele ministra aulas nos CL (e em outros cursos de línguas) e participa de projetos de 

iniciação científica, por exemplo. Com tantos afazeres, esse aluno precisaria planejar a 

inclusão de atividades avaliativas variadas e esse planejamento precisaria ser feito com 

o apoio da tutoria, principalmente se considerarmos que esse aluno está iniciando o seu 

processo de tornar-se professor.  

        No que diz respeito a aspectos como frequência, pontualidade e disciplina, eles não 

devem compor a nota do aluno por serem aspectos atitudinais que nada têm a ver com o 

que foi efetivamente (ou supostamente) aprendido, aspectos esses muitas vezes 

avaliados de forma impressionista e extremamente subjetiva, como atestam Hoffmann 

(2001) e Luckesi (2001, 2011). Acredito que esses aspectos devem ser avaliados como 

parte da avaliação contínua, mas não pontuados. Os questionamentos de Carlos apontam 

para a importância da clareza de critérios, e isso é um fator importante a ser considerado 

em qualquer prática avaliativa, pois, sem essa clareza, segundo os autores, a avaliação 

constitui-se como um ato arbitrário, desvinculando-a de sua função educativa. No que 

diz respeito à participação em atividades propostas pelo professor, acredito que ela pode 

ser pontuada, desde que os critérios estejam claros para os alunos e, preferencialmente, 

que o estabelecimento dos critérios seja discutido e negociado com eles. 

        Prosseguindo na análise, podemos observar que Rebeca questiona a eficácia da 

prova, argumentando que o nervosismo do aluno pode ser um fator impeditivo para 

demonstrar o que ele efetivamente aprendeu, comprometendo, dessa forma, a 
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confiabilidade dos resultados. Como já discutido anteriormente, uma possibilidade de se 

atenuar esse problema é realizar a avaliação em vários momentos do processo, com a 

utilização de variados instrumentos avaliativos, para que o aluno possa se beneficiar dos 

diferentes feedbacks fornecidos sobre o seu desempenho, a partir dos resultados 

oriundos desses instrumentos (BROWN, 2004; GENESEE; UPSHUR, 1996). Contudo, 

tal procedimento não é fácil de realizar. Conforme alertam-nos Figueiredo e Porto 

(2015, p. 169), é necessário “que se mude a cultura de avaliar em sala de aula”. Para 

tanto, é preciso que aspectos teóricos e práticos relativos à avaliação sejam discutidos 

em todas as disciplinas da graduação para que o aluno em formação sinta-se menos 

confuso e mais confiante para avaliar. Além disso, é importante considerar, também, o 

cotidiano do professor, pois uma avaliação mais cuidadosa, mais formativa, exige que o 

professor dedique muito do seu tempo para realizá-la. Sem tempo hábil para uma 

avaliação formativa, não é possível mudar a cultura de avaliar.    

        Outra questão importante mencionada por Carlos e Rebeca refere-se à seguinte 

equação evidenciada em seus relatos: eu sou professor = eu sei avaliar, como se o 

processo de tornar-se professor incluísse, naturalmente, os atributos necessários para ser 

um bom avaliador. Acredito que esse processo deveria incluir, sim, conhecimentos 

sobre avaliação, mas os dados até aqui analisados mostram que essa equação não é 

verdadeira. Estudos como os de Rolim (1998), Porto (2003), Faria (1997), entre outros, 

mostram que o professor de L2/LE, em geral, pratica uma avaliação sem ter uma clara 

noção do que avaliar, de como avaliar e dos efeitos da avaliação no indivíduo e na 

sociedade. Esses estudos encontram eco nos relatos de Carlos e Rebeca, deixando 

transparecer que as discussões e as reflexões mais profundas sobre avaliação nos cursos 

de graduação são questões prementes, pois esses participantes reconhecem que a falta 

de um conhecimento teórico mais aprofundado sobre a avaliação representa uma lacuna 

em sua formação.    

        Pelo exposto, desvelar as concepções de ensino e aprendizagem dos participantes, 

bem como conhecer suas experiências e sentimentos concernentes a esses processos 

pode lançar luz às formas como concebem e enfrentam os desafios que lhe são impostos 

em situações que precisam tomar decisões importantes referentes à prática avaliativa. 

Os relatos dos participantes reforçam que suas concepções já construídas sobre 

avaliação e formas de avaliar não existem em um vácuo. Tudo está relacionado às 

experiências passadas e recentes dos professores, experiências essas que estão em 

constante e permanente (re)significação e, por essa razão, necessitam de constante 
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reflexão individual e também de reflexão conjunta, promovida pelo trabalho 

colaborativo entre professores e professores formadores. Dessa forma, é possível criar 

espaço para novas oportunidades de aprendizagem e tornar o trabalho colaborativo um 

importante elemento propiciador para o crescimento profissional do professor 

(JOHNSON, 2009).  

       Em relação ao contexto desta pesquisa, os dados mostram a necessidade de refletir 

sobre o papel do tutor na formação do futuro professor. É preciso questionar em que 

medida o tutor está auxiliando esse professor a lidar com questões relativas à avaliação. 

Conforme observado nos relatos, os participantes têm dificuldades de lidar com essas 

questões. O apoio do tutor se faz necessário, pois, como observa Hoffmann (2001), 

muitas vezes o professor enfrenta os desafios da avaliação de forma isolada e irrefletida. 

Nesse sentido, é preciso refletir, acima de tudo, sobre os fins a que serve. Para a autora, 

é importante saber identificar o sentido da avaliação, levando-se em conta sua natureza 

essencialmente humana “tomando consciência da finalidade dos processos avaliativos 

que, dependendo dos princípios em que se fundam, são exercidos a favor ou contra o 

educando” (HOFFMANN, 2001, p. 87).   

        Finalizada a análise das experiências dos participantes relativas aos processos de 

ensino e aprendizagem e de avaliação, procedo, a seguir,  à analise das experiências de 

elaboração de provas realizada individualmente pelos participantes deste estudo. Em 

seguida, procedo à análise das provas elaboradas colaborativamente pelos participantes. 

 

3.2 As experiências de elaboração individual dos testes  

 

        O teste 1, elaborado por Carlos, apresenta duas questões de Reading, três questões 

de Use of English e as seções de Vocabulary, de Listening e de Writing contêm uma 

questão cada uma. O teste apresenta quatro tipos de formatos de questões, e a seção de 

Use of English apresenta um número maior de questões e de itens, conforme é mostrado 

no seguinte quadro:  
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QUADRO 3.1 - Teste 1, elaborado individualmente por Carlos – Formatos, quantidades 

de questões e de itens 

Seções 

Reading Use of English Vocabulary Listening Writing 
No  Formato  No  Formato  No  Formato  No  Formato  No  Formato  

1 

 

Preenchimento 

de lacuna 

(Completar com 
o título - 1 item) 

1 Preenchimento 

de lacuna 

(Completar 
frases - 6 itens) 

1 Preenchimento 

de lacuna 

(Completar 
diálogo - 5 

espaços) 

1 Resposta curta 

(4 itens) 

1 Composição 

1 Resposta curta 

(3 itens) 

1 

 

Ordenação de 

palavras  
(4 itens) 

 

 1 Preenchimento 

de lacuna 

(Completar 
frases - 3 itens) 

Fonte: Autora desta tese 

 

       Conforme foi mencionado no Capítulo de Metodologia deste estudo, os critérios 

adotados para a análise das características dos princípios de validade, de  confiabilidade 

e da abordagem comunicativa nos testes elaborados pelos participantes foram: se todas 

as características relacionadas a esses princípios forem identificadas nas questões, 

considero que esses princípios foram totalmente contemplados; se, pelo menos, uma 

característica foi identificada, os princípios foram parcialmente contemplados e, se 

nenhuma característica foi identificada na questão, considero que os princípios não 

foram contemplados. 

       A análise do teste elaborado individualmente por Carlos
47

 mostra que, com relação 

à validade de conteúdo, das 8 questões que ele elaborou, 4 contemplam totalmente esse 

princípio, visto que elas estavam condizentes com o conteúdo do livro didático. Esse 

princípio foi parcialmente contemplado em 3 questões, e não foi contemplado em 1 

questão. Com relação ao princípio da confiabilidade, 1 questão o contemplou 

totalmente, e 7 o contemplaram parcialmente, pois elas apresentaram alguns problemas 

que feriram esse princípio, tais como: falta de clareza nas formas de pontuar; problemas 

relacionados ao conteúdo; falta de clareza nas instruções; e nível de dificuldade não 

condizente com o nível de proficiência dos alunos. Já no que se refere aos princípios da 

abordagem comunicativa, das 8 questões elaboradas por Carlos, 2 contemplaram 

totalmente esses princípios, e 6 os contemplaram parcialmente, visto que algumas 

questões, por exemplo, focalizaram somente a forma. Algumas questões não 

apresentaram propósito comunicativo, e a fonte do texto utilizado não foi identificada. 

Além disso, houve inadequações quanto ao uso do gênero ‘carta formal’. 

                                                           
47

 Veja os testes elaborados individualmente pelos participantes no Anexo C. 
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       No teste 1, elaborado por Rebeca, a seção de Reading contém duas questões, e a de 

Use of English contêm três. A seção de Vocabulary contêm duas questões e as seções de 

Listening e de Writing contêm uma questão cada uma. No geral, o teste apresenta seis 

tipos de formatos, e as seções de Use of English e de Vocabulary contêm um número 

maior de questões, de itens e de espaços para completar, conforme é mostrado no 

quadro a seguir:   

 

QUADRO 3.2 - Teste 1, elaborado individualmente por Rebeca – Formatos, 

quantidades de questões e de itens 

Seções 

Reading Use of English Vocabulary Listening Writing 
No Formato No Formato No Formato No Formato No Formato 
1 Verdadeiro 

ou falso 

(5 itens) 

1 Ordenação de 

palavras + 

Associação 
com pares 

adjacentes 

(4 itens) 

1 Preenchimento 

de lacuna 

(Completar 
lista de 

palavras - 10 

espaços) 

1 Preenchimento 

de lacuna 

(Completar 
formulário - 2 

itens com 6 

espaços no 
total ) 

1 Composição 

1 Múltipla 

escolha 
(2 itens) 

1 Preenchimento 

de lacuna 
(Completar 

diálogo - 12 

espaços) 

1 Associação 

com figuras 
(5 itens) 

 

 1 Circular 
(5 itens) 

   

Fonte: Autora desta tese 

 

       A análise do teste elaborado individualmente por Rebeca, do ponto de vista da 

validade de conteúdo mostra que todas as 9 questões presentes no teste contemplaram 

totalmente esse princípio, pois elas estão de acordo com o conteúdo do livro didático. 

Com relação ao princípio da confiabilidade, 5 o contemplaram totalmente, e 4 o 

contemplaram parcialmente, se considerarmos que elas apresentaram alguns problemas 

que feriram esse princípio. Os principais problemas foram: má qualidade das figuras; e 

falta de clareza nas formas de pontuar em todas as questões. No que diz respeito aos 

princípios da abordagem comunicativa, eles foram totalmente contemplados em 1 

questão, em 6 eles foram contemplados parcialmente, e, em 2, eles não foram 

contemplados. Os principais problemas identificados foram: questões que focalizaram 

somente a forma; uso de texto não autêntico; ausência de propósito comunicativo; a 

fonte do texto utilizado não foi identificada; avaliação do vocabulário como 

reconhecimento; e gênero não identificado. 

       O teste 1, elaborado por Aline, apresenta uma questão de Reading, três questões de 

Use of English, duas questões de Listening e de Vocabulary cada uma, e uma questão de 
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Writing. No geral, o teste apresenta quatro tipos de formatos, e as seções de Use of 

English e de Vocabulary contêm um número maior de questões, de itens, e de espaços 

para completar, como pode ser observado no seguinte quadro: 

 

QUADRO 3.3 - Teste 1, elaborado individualmente por Aline – Formatos, quantidades 

de questões e de itens 

Seções 

Reading Use of English Vocabulary Listening Writing 
No  Formato  No  Formato  No  Formato  No  Formato  No  Formato  

1 

 

Resposta curta 

(5 itens) 

1 Preenchimento 

de lacuna 

(Completar 
diálogo - 3 

espaços) 

1 Preenchimento 

de lacuna 

(Completar lista 
de figuras - 5 

espaços) 

1 Preenchimento de 

lacuna 

(Completar frase) 
(1 item)   

1 Composição 

 1 Preenchimento 
de lacuna 

(Completar 

diálogo - 9 
espaços) 

1 Preenchimento 
de lacuna 

(Completar lista 

de figuras - 5 
espaços) 

1 Preenchimento de 
lacuna 

(Completar frase) 

(3 itens com 4 
espaços no total) 

 

 

 1 Associação com 

pares adjacentes 

(4 itens) 

  

Fonte: Autora desta tese 

 

       A análise do teste elaborado individualmente por Aline mostra que, com relação à 

validade de conteúdo, todas as questões contemplaram totalmente esse princípio. Com 

relação ao princípio da confiabilidade, 6, das 9 questões, o contemplaram totalmente, e 

3 o contemplaram parcialmente. Alguns problemas identificados foram: uso de 

bandeiras para avaliar o vocabulário sobre nacionalidades, pois não foi o foco de ensino; 

má qualidade de figuras; nível de dificuldade das questões; e falta de clareza nas 

instruções e nas formas de pontuar. Vale ressaltar que Aline usou o gênero ‘e-mail’ nas 

seções Reading e Writing. Devido a esse fato, alguns alunos apenas substituíram as 

informações pessoais presentes no e-mail da seção Reading pelas suas próprias 

informações ao produzirem seus textos na seção Writing. Nesse sentido, a 

confiabilidade ficou comprometida, pois avaliar algo copiado de outro texto não avalia a 

produção textual do aluno. Já no que se refere aos princípios da abordagem 

comunicativa, das 9 questões que Aline elaborou, 2 os contemplaram totalmente, e 7 os 

contemplaram parcialmente. Alguns problemas identificados foram: texto não autêntico; 

fonte do texto não identificada; predominância de questões com foco somente na forma; 

avaliação do vocabulário como reconhecimento; e ausência de propósito comunicativo. 

       O teste 1, elaborado por Adamastor, apresenta uma questão de Reading, três 

questões de Use of English, e uma questão de Vocabulary, de Listening e de Writing 
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cada uma. No geral, o teste apresenta três tipos de formatos, e as seções de Use of 

English e de Vocabulary contêm um número maior de questões, de itens e de espaços 

para completar, como se observa no seguinte quadro: 

 

QUADRO 3.4 - Teste 1, elaborado individualmente por Adamastor – Formatos, 

quantidades de questões e de itens 

Seções 

Reading Use of English Vocabulary Listening Writing 
No  Formato  No  Formato  No  Formato  No  Formato  No  Formato  

1 

 

Associação 

com figuras 

(5 itens) 

1 Preenchimento de 

lacuna        

(Completar com 
frases 

(5 itens) 

1 Preenchimento de 

lacuna        

(Completar lista 
de palavras 

(5 itens) 

1 Preenchimen-

to de lacuna        

(Completar 
lista de 

números  

(5 itens) 

1 Composição 

 1 Preenchimento de 

lacuna        

(Completar com 
frases na 

interrogativa 

(5 itens) 

  

 

1 Preenchimento de 
lacuna        

(Completar frases 

(5 itens) + 
Escrever frases na 

negativa 

(5 itens) 

Fonte: Autora desta tese 

 

       A análise do teste elaborado individualmente por Adamastor, no que se refere à 

validade de conteúdo, evidencia que todas as questões presentes no teste contemplaram 

totalmente esse princípio, pois elas estão de acordo com o conteúdo do livro didático. 

Com relação ao princípio da confiabilidade, das 7 questões elaboradas, 3 questões o 

contemplaram totalmente, e 4 o contemplaram parcialmente. Alguns problemas 

identificados foram: má qualidade das figuras; tipo de formato; falta de clareza nas 

instruções; nível de dificuldade não condizente com o nível de proficiências dos alunos; 

e falta de clareza nas formas de pontuar em todas as questões. No que diz respeito aos 

princípios da abordagem comunicativa, 1 questão contemplou totalmente esses 

princípios, 3 os contemplaram parcialmente, e 3 não os contemplou. Os principais 

problemas identificados foram: texto não autêntico; questões que focalizaram somente a 

forma; ausência de propósito comunicativo; e itens lexicais avaliados de forma isolada e 

sem contextualização. 

       No teste 1 elaborado por Fernando, a seção de Reading contém duas questões, a de 

Use of English contém uma questão, a de Vocabulary contém duas questões, e as seções 

de Listening e de Writing contêm uma questão cada uma. No geral, o teste apresenta 
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seis tipos de formatos, e as seções de Use of English e de Vocabulary contêm um 

número maior de questões, de itens e de espaços para completar, como é mostrado no 

quadro a seguir: 

 

QUADRO 3.5 - Teste 1, elaborado individualmente por Fernando – Formatos, 

quantidades de questões e de itens 

Seções 

Reading Use of English Vocabulary Listening Writing 
No  Formato  No  Formato  No  Formato  No  Formato  No  Formato  

1 

 

Resposta curta 

(3 itens) 

1 Preenchimento 

de lacuna 

(Completar 
diálogo - 15 

espaços) 

1 Preenchimento 

de lacuna 

Completar-
diálogo 

(20 espaços) 

1 Marcar 

 (6 itens) + 

Transferência 
de 

informaçãoCom

pletar quadro  
(4 itens) 

1 Composição 

1 Verdadeiro ou 

falso 
(3 itens) 

 1 Associação com 

figuras  
(5 itens) 

 

Fonte: Autora desta tese 

 

       A análise do teste elaborado individualmente por Fernando mostra que, com relação 

à validade de conteúdo, 5 questões contemplaram totalmente esse princípio, pois 

algumas questões apresentaram conteúdo não condizente com o livro didático. Com 

relação ao princípio da confiabilidade, das 7 questões presentes no teste, 1 o contemplou 

totalmente, e 6 o contemplaram parcialmente. Alguns problemas que feriram esse 

princípio foram: problemas com o conteúdo; má qualidade das figuras; falta de clareza 

nas instruções e nas formas de pontuar; tipo de formato; e nível de dificuldade não 

condizente com o nível de proficiência dos alunos. Além disso, as três perguntas da 

questão 1 da seção Reading poderiam ser respondidas pelas informações presentes no 

item c da questão Use of English. Já no que se refere aos princípios da abordagem 

comunicativa, todas as 7 questões elaboradas os contemplaram parcialmente. Alguns 

problemas identificados foram: gênero textual não identificado; questões com foco 

somente na forma; avaliação do vocabulário como reconhecimento; gênero não 

identificado; e ausência de propósito comunicativo. 

       Ao analisar os testes que Rebeca e Adamastor elaboraram individualmente, 

observei que não há identificação das seções. No teste de Fernando, por sua vez, não há 

identificação da seção Reading (ver os testes de Rebeca, de Adamastor e de Fernando 

no Anexo C). Para uma melhor visualização das informações gerais dos testes, optei por 

nomeá-las, seguindo a mesma sequência: Reading, Use of English, Vocabulary, 

Listening e Writing. 
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       Como pudemos observar por meio dos Quadros 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, todas as 

seções exigidas pela coordenação do CL para a composição dos testes foram 

contempladas pelos participantes. Em geral, os testes se assemelham nos tipos de 

formato e de quantidades de questões para cada seção. Podemos observar, também, que 

eles elaboraram mais questões de gramática e de vocabulário. Os testes dos 

participantes são analisados mais detalhadamente nas próximas seções.  

 

3.2.1 Seção Reading 

 

       A seção Reading foi uma seção  difícil e trabalhosa para os participantes. A maior 

dificuldade foi encontrar um texto autêntico apropriado para o nível de proficiência dos 

alunos.  Os dados do protocolo verbal mostram que quatro participantes iniciaram a 

elaboração do teste por essa seção. No entanto, no decorrer da elaboração, eles 

desistiram e optaram por continuá-la a partir da seção Use of English. A biografia foi o 

gênero textual escolhido por três dos participantes, pois, segundo eles, foi esse tipo de 

gênero que foi abordado no livro didático. Os seguintes excertos ilustram as 

dificuldades e tomadas de decisão com relação à escolha do texto para a seção Reading: 

 

[36] 

Ok..irei elaborar primeiro reading...Deixa eu dar uma olhada no material...what’s your 

name...introduction...numbers... where are you from... reading sobre English language...talvez 

eu trabalhe algo a respeito disso. Na verdade, nunca pensei sobre isso... de fazer prova de 

reading...mas talvez trabalhar informações básicas sobre famous people...O problema é achar 

um texto para um primeiro nível que não faça muitas modificações...uma biography...tentar 

adaptar...isso...aqui...mas tem muito passado...complicated...Oh, my God!...Difícil fazer esse 

reading.[...]difícil...difícil...vamos ver use of English.. 

                                       [Trecho do protocolo verbal – Seção Reading, elaborada por Fernando] 

 

[37] 

Começando no Reading section. No Reading eles viram os cognatos...Então, meu reading 

provavelmente tem que ser um e-mail com vários cognatos pra eles compreenderem melhor... 

Esses cognatos estão falando da língua inglesa em si. Então, vou ver se eu acho um texto fácil, 

fácil não, que tenha cognatos pelo menos pra eles entenderem melhor...vamos lá [...]. Tá 

difícil...esse texto fala como é importante a língua inglesa, mas  não está um texto acessível pra 

eles como eu quero... com cognatos e vai ser dificil de achar...então, como vai ser difícil de 

achar, vou deixar o reading por último... livro... a grammar...section.                   

                                             [Trecho do protocolo verbal – Seção Reading, elaborada por Aline] 
 

[38] 

Abordar um blog about celebrity ...que também é um tópico do livro [...] Ah! Não acho nada 

interessante...vamos lá então, vamos lá pelo caminho mais fácil... atividade de reading para 

beginners about celebrities... Ops! Tem aqui celebrity blogs...estou meio perdido... ai, ai, estou 

cansado já de procurar [...]. Nunca pensei que um reading fosse tão difícil de fazer...Na 
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verdade, procurar um material autêntico, um material de língua de inglês... O que eu tenho 

visto é que os tempos verbais são todos misturados, então, é bem complicado. 

                                           [Trecho do protocolo verbal – Seção Reading, elaborada por Carlos] 

 

       Do ponto de vista da validade de conteúdo, a escolha do gênero textual ‘biografia’ 

foi apropriada, pois os alunos já estão familiarizados com esse tipo de gênero e essa 

familiaridade permite que eles identifiquem e reconheçam suas características, o que 

favorece a ativação dos esquemas e uma melhor compreensão das informações contidas 

no texto (BROWN, 2004). 

       Como já mencionado anteriormente, a maior dificuldade dos participantes na 

elaboração da seção Reading foi encontrar um texto autêntico condizente com o nível de 

seus alunos. Devido a essa dificuldade, eles decidiram fazer adaptações nos textos, 

como, por exemplo, eliminar ou substituir algumas palavras e expressões nele contidas. 

Embora concorde com Dias (2005) quando afirma que os textos autênticos devem ser 

priorizados no ensino de L2/LE, pois refletem o uso da língua em situações 

comunicativas reais, algumas adaptações gramaticais ou lexicais podem ser feitas nos 

textos selecionados tanto para o ensino quanto para a avaliação da compreensão escrita. 

Quando os alunos são iniciantes na aprendizagem de uma L2/LE, acredito que essas 

adaptações podem ser feitas desde que não comprometam a estrutura organizacional do 

texto original. No entanto, é preciso ressaltar que, para fazer adaptações sem incorrer no 

erro de comprometer a estrutura do texto, julgo ser necessário que o professor saiba 

como fazê-lo. Carlos, por exemplo, selecionou um texto da internet, fez algumas 

adaptações, mas, de acordo com as notas de campo, os alunos, ainda assim, tiveram 

dificuldade para compreender o texto e fazer as questões propostas no teste. Durante a 

entrevista sobre a elaboração de seu teste, Carlos reconhece essas dificuldade, conforme 

mostra o seguinte excerto: 

 

[39] 

Cristina: 

Carlos: 

 

Cristina: 

Carlos: 

Cristina: 

Carlos: 

 

O que você quis avaliar na seção Reading? 

Eu lembro que eu vi que o primeiro tópico de reading da unidade 1 era sobre 

compreensão geral. O aluno precisava ler e dar um título. 

E os alunos fizeram esse tipo de exercício em sala? 

Não...o meu objetivo era que eles tentassem criar algo, não só escolher o título. 

Ok, e o que você achou dos resultados?  

De fato, eles tiveram muitas dúvidas... o texto...difícil, mas não as perguntas...é... tem 

palavras bem complicadas...difícil de fazer esse reading. 

                                                     [Trecho da entrevista sobre a elaboração do Teste 1] 
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       Como podemos observar nesse excerto, o objetivo de Carlos, ao elaborar a primeira 

questão da seção Reading, foi avaliar a compreensão geral do texto. Para tanto, o aluno 

precisaria atribuir um título a ele. Essa questão é válida e apropriada para avaliar a 

compreensão geral por meio da estratégia skimming. Há, no livro English ID Starter, 

um exercício semelhante em que o aluno deve ler um pequeno texto e escolher um título 

entre três opções dadas. Nesse sentido, Carlos usou de sua criatividade ao pedir, em seu 

teste, que os alunos atribuíssem um título ao texto. No entanto, na sala de aula, Carlos 

não trabalhou esse tipo de estratégia com textos longos e com tantas palavras e 

expressões desconhecidas dos alunos, como o texto escolhido para o seu teste. Além 

disso, o texto apresentou erros de digitação, o que pode ter aumentado ainda mais as 

dificuldades dos alunos para compreendê-lo, conforme pode ser verificado no Anexo C.  

       O tipo de formato predominante na seção Reading foi o formato ‘resposta curta’ e 

nenhuma questão apresentou um propósito comunicativo. Os textos e as perguntas 

elaboradas pelos participantes, em geral, não apresentam dificuldades para serem 

respondidas pelos alunos, visto que são perguntas sobre informações pessoais, como, 

por exemplo, idade, país de origem, telefone, o que favorece a confiabilidade dos 

resultados obtidos nas questões elaboradas. Vejamos um exemplo de texto e de questão 

de resposta curta da seção Reading, elaborada por Fernando. 

 

[40] 

Reading section 2,0 
1. Read Angelina Jolie’s short Biography and answer the questions. 

 
 
 
 Born: 4 June 1975 

                               Birthplace: Los Angeles, California 
Angelina Jolie is na american actrees , Her birth name is Angelina Jolie Voight. She is best known for 
acting as Lara Croft on the movie called :Tomb Raider. She acted in other movies as: Mr. Mrs. Smith, 
and Beowulf.  She is also known for her polictical activism, and adoptions. She is married with the actor 
Brad Pitt and they have three biological children and three adopted children.  
Adapted from : http://www.infoplease.com/biography/var/angelinajolie.html and 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angelina_Jolie  
Who is Angelina Jolie?  
How old is Angelina Jolie? 
Where is she from? 

Figura 4: Texto e questão da seção Reading, elaborada individualmente por Fernando  

 

 

        Embora a ‘biografia’ seja um gênero comum em nosso cotidiano, a questão 

elaborada por Fernando no exemplo 40, não apresenta um propósito comunicativo para 

http://www.infoplease.com/biography/var/angelinajolie.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Angelina_Jolie
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o aluno responder às perguntas, ou seja, o aluno deve apenas localizar algumas 

informações específicas no texto. Considerando a pouca experiência dos participantes 

no ensino de L2/LE, acredito que elaborar questões mais comunicativas para a avaliação 

da compreensão escrita é um processo difícil que demanda tempo e muita prática 

durante o processo de formação do aluno. Sem essa prática, os alunos tendem a usar os 

tipos de formatos já conhecidos, sem refletir sobre o propósito comunicativo das 

questões que estão elaborando, como podemos observar nos seguintes excertos. 

 

[41] 

Cristina: 

Fernando: 

 

 

 

O que você quis avaliar na seção Reading? 

Eu quis avaliar a percepção dos alunos de informações específicas do texto  e 

perguntas que a gente trabalhou em sala de aula, que estão no livro, por exemplo, a 

idade da Angelina Jolie, de onde ela é...né? Eles têm que ler e interpretar se é falso 

ou verdadeiro. 

                                                                   [Entrevista sobre a elaboração do Teste 1] 
 

[42] 

Cristina: 

Aline: 

 

Cristina: 

Aline: 

 

O que você quis avaliar na seção Reading? 

Eu queria avaliar as informações pessoais dos textos, todas as informações 

possíveis, o nome, o primeiro nome...a maioria conseguiu colocar o last name. 

E por que o uso do e-mail? 

Porque eu queria uma coisa contextualizada e fiquei pensando na hora de fazer o 

reading ... Aí, a primeira coisa que me veio na cabeça foi e-mail porque eu vejo 

muito e-mail em livro de primeiro nível ou até em prova mesmo... É só e-mail que 

tem basicamente. Lembrei e coloquei. 

                                                                    [Entrevista sobre a elaboração do Teste 1] 

        

       Os dados do protocolo verbal (ver excertos 36 a 38) mostram que, embora os 

participantes, em alguns momentos da elaboração da seção Reading tenham deixado 

transparecer seus conhecimentos sobre a habilidade de compreensão escrita, como, por 

exemplo, as estratégias de leitura, eles sentiram dificuldade em selecionar os textos e 

elaborar as questões. Essas dificuldades podem ser reflexo do que é feito em sala de 

aula. As notas de campo mostram que, em sala de aula, os participantes apenas pediram 

que os alunos lessem os textos e fizessem os exercícios do livro. Observei, também, que 

três participantes traduziram os textos de forma linear, o que me leva a afirmar que a 

leitura em sala de aula foi realizada como produto, como mera transmissão de 

informação (ALDERSON, 2000). Ou seja, os participantes não trabalharam o texto a 

partir de um processo de construção de sentidos que poderia ser feito por meio da 

inferência, da ativação de conhecimento linguístico e de mundo, por exemplo. Os 

propósitos comunicativos dos textos apresentados em sala de aula também não foram 

discutidos com os alunos. Assim, as dificuldades encontradas pelos participantes na 
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avaliação da compreensão escrita são, a meu ver, reveladoras da necessidade de se 

trabalhar mais o ensino da leitura em L2/LE e as formas de avaliar essa habilidade na 

graduação, a partir de um trabalho colaborativo com professores formadores, em que 

todos possam selecionar textos e discuti-los à luz da teoria, as melhores formas de 

avaliação. Acredito que, dessa forma, as dificuldades podem ser minimizadas e os 

alunos em formação podem ter mais oportunidades de aprender, na prática, a elaborar 

diferentes tipos de formatos de questão de forma mais reflexiva e informada.  

 

3.2.2 Seção Use of English     

 
   
        Ao analisar as seções Use of English nos Quadros 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, podemos 

observar que o número de questões e de itens para a avaliação da gramática é maior, 

havendo, portanto, uma predominância da avaliação da estrutura gramatical em 

detrimento de outras habilidades. Há, portanto, um desequilíbrio em relação ao número 

de questões elaboradas nas outras seções e isso pode prejudicar o aluno, na medida em 

que não é dado a ele mais alternativas para mostrar seu desempenho, caso venha a 

cometer erros nessas seções. Na literatura sobre avaliação, esse momento de dar outras 

possibilidades ao aluno é denominado de ‘novo começo’ (fresh start) (WEIR, 1993).  

        De maneira geral, a predominância de questões de gramática e de vocabulário 

revela as percepções dos participantes de que avaliar uma L2/LE por meio de teste 

escrito é avaliar a gramática e o vocabulário. Os seguintes excertos deixam transparecer 

essas percepções: 

 

[43] 

Cristina: Aqui no questionário você disse que as quatro habilidades devem ser avaliadas. Você 

pode falar mais sobre isso? 

Carlos: Da parte escrita, no teste em si, a gente verifica o uso da gramática, do vocabulário e 

a produção escrita no caso do writing.  

                                                                                          [Trecho da entrevista inicial] 

 

[44] 

Cristina: 

 

O que é avaliar o aluno de uma forma geral? 

Rebeca: Eu vejo a participação dele, eu avalio a pronúncia dele, eu avalio a escrita, vejo a 

concordância, gramática, vocabulário. 

                                                       [Trecho da entrevista inicial]  

 

 

        As percepções de Carlos e de Rebeca de que a avaliação deve focar o uso de itens 

gramaticais e de vocabulário entram em conflito com suas percepções do que seja 
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ensinar uma L2/LE. Para eles, ensinar uma L2/LE é encorajar o aluno a usar a língua 

para um propósito comunicativo e não a visão de língua como um conjunto de 

estruturas linguísticas, como mostrado nos excertos 17, 18, 19 e 20. No entanto, os 

dados das notas de campo mostram que a maioria das aulas dos participantes é 

organizada a partir do ensino de itens linguísticos de forma isolada, como já foi 

discutido anteriormente (ver exemplo 21). 

        Esse descompasso entre as visões de língua, ensino e avaliação pode ser explicado 

pela dificuldade de avaliar de acordo com os princípios da abordagem comunicativa, 

conforme atesta Scaramucci (1993). Por meio dos protocolos verbais e das gravações 

em vídeo, pude constatar que os participantes, ao elaborarem a seção Use of English, 

fizeram uso de textos da internet e também se basearam nas questões do livro didático, 

como mostram os excertos seguintes: 

 

[45]    

Vamos lá pro Use of English, uma questão de cada... verb be third person... vamos lá na 

internet... vamos lá ver (digitando) questões de terceira pessoa no inglês... do verbo to be, 

terceira pessoa... aff! Control alt... terceira pessoa, conjugação... isso não! (lendo as instruções 

de um exercício da internet)... Complete the following sentences with one... vamos lá manter 

somente o texto. (continua lendo)... complete the following sentences... Não precisa desse 

complete com uma só opção...she’s a very beautiful, she’s very beautiful [...] Cola! Tá... então, 

vamos lá ver... eu tenho... ai salva... eu já tenho a third person... e eu quero fazer uma 

pergunta, então eu vou colocar... essa daqui é uma pegadinha... adoro pegadinhas. Gostei disso 

daqui! Vou copiar, vou copiar algumas frases daqui. Complete the gaps with the articles... a, 

an... salvar… vamos lá. Control c, control v, Can you give me an envelope, please? Muito 

bom! 

                                [Trecho do protocolo verbal – Seção Use of English, elaborada por Carlos] 

 

[46]    

Ai... não sei por onde começar... eu tô vendo a parte gramatical... a abordagem what’s your 

name, greetings, numbers...where are you from? what’s this in English?[...]. Ok, o livro 

começa com um diálogo, não sei como é que eu vou introduzir isso numa prova... Ah, sim, 

first name, last name... ok. Não! Vou procurar eh... um diálogo de um outro livro de inglês que 

eu conheço... pra eu ver se eu posso utilizar... deixa eu ver... vamos lá, eu vou procurar no 

Touchstone. Ok... a... primeira questão... vamos lá!  Ai, Jesus! Não sei o que fazer... muita 

coisa na minha cabeça. Estou pensando em muita coisa ao mesmo tempo... a gente viu tanta 

coisa durante esse mês. Eu não sei como colocar tudo organizadamente (Folheando o livro 

English ID Starter). Achei aqui uma atividade sobre algumas frases que estão embaralhadas 

pra eles saberem se é o verbo que vem no começo ou se é o pronome que vem no começo... 

Dependendo da frase, eles têm que já saber isso... vou aqui ver se eu posso usar umas dessas 

frases... ok! Useful language... my name is... alfabeto... ah... achei um diálogo aqui... posso 

utilizar... vou copiar e colar... vamos ver se vai funcionar... ok... ah... não foi... espera lá... Vou 

fazer  atividades de completar com os verbos corretos... o verbo to be... Quero que eles 

utilizem as contrações... então... ok... Vou utilizar esse diálogo que eu achei aqui [...]. Por que 

que não quer ir? ... Ok, vou colocar aqui do livro... Ok, achei aqui um... um... uns mini 

dialogozinhos pra completar... complete the conversation... two ... complete the blanks... with 

the correct verb. 

                               [Trecho do protocolo verbal – Seção Use of English, elaborada por Rebeca] 
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       Com exceção do item b, da questão 2 e toda a questão 3 elaborada por Carlos 

(exemplo 47), as questões da seção Use of English são válidas, visto que elas foram 

elaboradas com base no programa do livro didático utilizado em sala de aula. O 

princípio da confiabilidade ficou parcialmente comprometido pelos seguintes problemas 

detectados: falta de clareza nas instruções das questões e em alguns itens; conteúdo não 

condizente com o livro didático; e falta de clareza nas formas de pontuar. Com relação 

aos princípios da abordagem comunicativa, houve predominância de questões com o 

foco na forma, ou seja, pouco condizentes com essa abordagem, pois questões 

contextualizadas, focalizando o significado, são fundamentais na avaliação e no ensino 

comunicativo, conforme propõem Morrow (1979) e Weir (1990).  

       A título de ilustração, vejamos, mais adiante, a análise da seção Use of English do 

teste que Carlos (exemplos 47, 48 e 50) e Rebeca (exemplos 56 e 57) elaboraram 

individulamente. Durante a elaboração da primeira questão da seção Use of English, 

Carlos copiou e adaptou exemplos de questões retiradas da internet, ao passo que 

Rebeca copiou e adaptou questões retiradas dos livros English ID Starter e Touchstone. 

No trecho do protocolo verbal, ilustrado no excerto 45, podemos verificar que Carlos 

mencionou a palavra ‘pegadinha’. Durante a entrevista, perguntei sobre o que essa 

palavra significava, e ele explicou que o objetivo da primeira questão da seção Use of 

English era avaliar o uso do verbo be, como podemos observar no excerto 47. Em todos 

os itens da questão, ele havia colocado pronomes pessoais, como she, they, it e um 

espaço para ser completado com esse verbo. Em somente um item, Carlos preferiu 

colocar um nome próprio (Justin Bieber) para ‘pegar’ o aluno, pois, dessa forma, ele 

estaria, de fato, avaliando o uso do verbo be de forma mais abrangente. Tal explicação 

deixou-me ainda com dúvidas, pois o pronome he é utilizado para substituir nomes 

masculinos. Portanto, acredito que esse item não ocasionaria problemas para os alunos. 

Carlos, então, explicou-me que, no livro didático, não há exercícios de preenchimento 

de lacuna com o uso do verbo be, em que se pede para o aluno completar frases 

utilizando nomes próprios. Por essa razão, o item d da questão por ele elaborada, seria 

uma ‘pegadinha’. Embora não tenha sido a intenção de Carlos prejudicar seus alunos, 

devemos observar que a utilização de nome próprio para determinar o uso correto do 

verbo be não foi por ele trabalhado em sala de aula. Sendo assim, é importante que o 

professor tenha o cuidado de não elaborar questões que podem confundir os alunos, 

mesmo que não seja de forma intencional.  

       Vejamos, a seguir, as questões da seção Use of English, elaboradas por Carlos: 
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[47] 

III – Use of English 
 
1) Complete the 
following sentences. 
a) She __ verybeautiful. 
b) ____  theyat home? 
c)_____ it yourdog? 
d) Justin Bieber__famous 
singer. 
e) I__13 yearsold. 
f) __you a new 
studenthere? 
 

2)Put the words in order:  
 
a) not /is/ big/ house/ 
this/ a 
b) He/  my/ Young/  
brother/ is 
C) name/ is/ sister/ of/ 
sister/ your/ What/ the? 
d) is/ old/ mother/ how/ 
your 
 
 
  

 

Figura 5: Questões da seção Use of English, elaboradas individualmente por Carlos  

 

       Uma observação importante sobre essas questões no exemplo 47 refere-se ao fato 

de que o simples ato de copiar e colar algo pode não levar o professor a refletir sobre a 

necessidade de selecionar o vocabulário e a estrutura que foram efetivamente ensinados 

em sala de aula. Embora Carlos, em alguns momentos, tenha folheado o livro didático 

para verificar se havia ensinado os itens de gramática e de vocabulário mostrados nos 

sites, ele não levou em conta o que foi por ele ensinado ao elaborar algumas questões da 

seção Use of English. Por exemplo, na questão 3, nenhuma palavra fazia parte da lista 

de vocabulário das unidades do livro didático.  

       Outra observação diz respeito à elaboração das instruções. Na primeira questão, as 

instruções de como fazer o exercício não estão claras, por não especificarem quais 

elementos linguísticos devem ser completados nos espaços em branco, podendo 

comprometer, dessa forma, os princípios de validade e de confiabilidade (BROWN, 

2004). A falta de clareza nas instruções induziu alguns alunos ao erro. O exemplo 

seguinte mostra que alguns alunos completaram os espaços com o verbo be e outros, 

com os pronomes who e what, como podemos constatar nos itens b, c e f. 
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[48] 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 6: Exemplo de questão respondida por um aluno de Carlos no teste 1 

 

        No momento da impressão da prova, como podemos observar, as palavras ficaram 

juntas, o que pode comprometer a compreensão do aluno (validade de face) e a 

confiabilidade do teste. No item d, na sentença Justin Bieber___famous singer, ficou 

faltando o artigo a antes do adjetivo famous. A ausência desse artigo também levou 

alguns alunos a cometer erros. Durante a entrevista realizada após os processos de 

elaboração, de aplicação, de correção e de provimento de feedback, Carlos declara que 

alguns desses problemas não foram por ele observados durante a elaboração da questão, 

como podemos constatar no seguinte excerto. 

 

[49] 

Cristina: Ok, qual foi o objetivo da questão 1 da seção Use of English?  

Carlos: Se eles sabiam utilizar o verb be de uma forma adequada, com he, com she, com it, 

com outros nomes sem utilizar os pronomes, como o Justin Bieber. 

Cristina: Ok, completar essas sentenças... completar com o quê? 

Carlos: Com o verb be. 

Cristina: Mas onde está essa informação? 

Carlos: Não está (silêncio). Eles completaram com what. 

Cristina: Tá. Na letra d), é pra completar com o be? 

Carlos: Sim, Justin Bieber is a... famous singer... tá faltando o article. 

Cristina: Olha esse teste desse aluno. O que você vê? 

Carlos: Sim, ele colocou o artigo. 

Cristina: Sim. (silêncio). O aluno colocou o artigo e você considerou errada toda a questão.  

Carlos: Sim, induzi o aluno ao erro... verdade... é verdade! 

                                                               [Entrevista sobre a elaboração do Teste 1] 
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       Outra provável indução ao erro foi o uso do adjetivo young que está escrito com 

letra maiúscula na segunda questão da seção Use of English, o que pode induzir o aluno 

ao erro se ele achar que a palavra young é um nome próprio. De acordo com Carlos, sua 

intenção, ao elaborar essa questão, foi avaliar se o aluno é capaz de organizar as 

palavras observando-se a posição correta de sujeito-adjetivo. No entanto, duas 

possibilidades estariam corretas: He is my brother Young, se o aluno pensar Young 

como um nome próprio, e, He is my young brother, se o aluno considerar young como 

adjetivo. Além da indução ao erro, essa questão gerou inconsistências na correção, pois 

Carlos considerou certa a resposta He is my brother Young para alguns alunos, ao passo 

que, para outros, ele a considerou errada, mostrando inconsistências na correção. 

Vejamos os exemplos a seguir: 

 

[50] 

Resposta correta 
 

 
 

 

Resposta considerada correta, sem levar em conta o propósito da questão: avaliar a ordem 

correta de sujeito-adjetivo. 

 

 

 

 
 

 

A mesma resposta no exemplo anterior considerada incorreta. 

 

 
Figura 7: Exemplos de questões respondidas pelos alunos de Carlos no teste 1 

 

 

        Como mostra o exemplo 50, Carlos corrigiu de várias formas as respostas dadas 

pelos alunos, mostrando inconsistências na sua forma de corrigir, o que compromete a 

confiabilidade dos resultados. Durante a entrevista sobre a elaboração de seu teste, 

Carlos toma consciência de que a questão não foi bem elaborada, conforme podemos 

observar no seguinte excerto. 



143 
 

[51] 

Cristina: Qual foi o objetivo dessa questão Put the words in order? 

Carlos: O principal objetivo era pra saber se eles colocariam o adjetivo na frente do 

substantivo. Tem duas questões pra isso. Aqui já é pra ver como se faz uma 

pergunta, a ordem correta de perguntas. 

Cristina: Certo. E eles conhecem todas as palavras nesse item b)? 

Carlos: Acho que young sim, mas brother não! 

Cristina: Está no livro? 

Carlos: Não. 

Cristina: Sei. Porque se colocarmos duas palavras, por exemplo, nessa b), que eles não 

conheçam, eles não saberiam fazer, né? 

Carlos: Induz ao erro novamente (Carlos se mostra pensativo)... ele não vai saber que aquilo 

é um adjetivo. 

Cristina: Esse young está escrito com letra maiúscula ou é o tipo de letra? 

Carlos: É o tipo de letra. 

Cristina: Vamos ver... mas olha você acha que é o tipo de letra? 

Carlos: Hum...(silêncio). 

Cristina: Acho que não é o tipo de letra. Está como letra maiúscula, né? Se for, o que pode 

acontecer? O que você acha? 

Carlos: Pensar que é o início. O aluno pode começar a frase com o Young. 

Cristina: Sim, nome de alguém... vamos ver o que eles fizeram [...]. Olha aqui, se o aluno 

considerou como letra maiúscula, aqui estaria certo: He’s my brother Young. Você 

considerou errado. Olha! Aqui! He’s my brother Young! 

Carlos: Considerei certo. Muitos problemas que eu vejo agora. Não sei por que eu fiz isso!  

                                                               [Entrevista sobre a elaboração do Teste 1]                   
 

         

       Como pudemos constatar, a falta de clareza nas instruções induziu alguns alunos ao 

erro. Houve inconsistências na correção e Carlos não soube explicar por que considerou 

a mesma resposta como certa para alguns alunos e errada para outros. Isso mostra que o 

momento da correção é algo que precisa ser feito com muita calma, critério e atenção. 

Muitas vezes o professor, sobrecarregado com muitos afazeres, acaba negligenciando 

esse momento. Vimos que, no excerto 51, Carlos reconhece alguns problemas nas 

instruções de seu teste. No dia da aplicação, Carlos se preocupou em explicar as 

instruções para os alunos. No entanto, outros problemas só foram percebidos por ele na 

sessão reflexiva que foi realizada juntamente com Rebeca, no final do primeiro período 

de coleta de dados, como mostrado no seguinte excerto:  

 

[52] 

Cristina: Olha só o vídeo. O que você está fazendo? 

Carlos: Lendo algumas questões da prova. 

Cristina: O que você observa? 

Carlos: Estou falando e falando e alguns alunos ainda sem prova na mão. Nossa!  

Cristina: Agora é a vez do listening.  

Carlos: Falei rápido demais. E na hora de tocar o áudio não li o comando... fui logo 

passando. Por isso que teve dúvida.  

Rebeca: Seria legal se fosse um vídeo, né? Eu não acho que é necessário falar sobre o 

listening antes de passar o áudio. 
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Carlos: Mas você tem que ler com eles pra eles saberem do que se trata. 

Cristina: Ok. Terminamos de ver o vídeo. Algum comentário? 

Carlos: Eu não trabalhei o gênero ‘carta’ em sala de aula, por isso eu perguntei: sabem o 

que é letter? Por isso eu traduzi tudo. Não foi bom. 

Rebeca:  É porque eles precisam de contexto, né? 

Cristina: Sim, e também eles precisam saber o que eles têm que fazer. 

Carlos: Sim, então, eu acho que eu me preocupei com as instruções. Só acho que o reading 

ficou uma bagunça porque juntaram todas as letras. 

                                            [Trecho da sessão reflexiva sobre a  aplicação do Teste 1]                   

 

        De forma semelhante a Carlos, Rebeca avaliou, de forma negativa, o modo como 

aplicou a prova aos seus alunos e faz algumas reflexões sobre esse momento. Entre 

essas reflexões, Rebeca acredita que fez a leitura de seu teste muito rapidamente, 

deixando seus alunos muito tensos. Vejamos o seguinte excerto. 

 

[53] 

Cristina: Ok, vamos ver a aplicação da Rebeca.  

Rebeca:  Ai que medo! (risos). Nossa! Eu estava falando tão rápido, né?  

Cristina: Então, o que você fez? 

Rebeca: Eu expliquei a prova. Mas foi muito rápido. Olha, eu falei: “vou dar uma lida 

rapidinha com vocês”! 

Carlos: Coitados! 

Rebeca: Podre!  

Rebeca: Nossa! Já estou falando do feedback. Que que é isso? Deixei os meninos mais 

nervosos ainda. Mas é que foi a primeira vez que eu dei uma prova na vida. 

Carlos: Todo mundo já está lascado!  

Rebeca: Ainda nem fizeram a prova ainda. Será que eu estava bem nesse dia? (risos)  

Rebeca: Nossa! Eu falei: “quem terminar, tchau!”  

Carlos: (risos)  

Cristina: Ok, terminamos de ver a aplicação da Rebeca. Comentários? 

Rebeca: Eu gostei de ter explicado parte em inglês e parte em português. Só achei que foi 

rápido demais. A minha explicação foi muito rápida. 

Carlos: Mas também foi a primeira vez, né? 

Rebeca: Sim e eu estava nervosa. 

Carlos: Tem uma parte na literatura que fala que a avaliação é um momento tenso para 

aluno e para o professor. Não é só o aluno que fica nervoso. O professor também 

fica porque é naquele momento que o trabalho dele vai ser avaliado. Eu dei uma lida 

sobre isso. Na Linguística Aplicada fala disso, mas tu não achas que tu poderias ter 

falado no listening? 

Rebeca: Eu poderia ter falado do contexto do listening. E misturei tudo. Uma hora falava só 

inglês. Outra hora falava só português. Eu falo das instruções, né? Acho que tem 

que ser só de um jeito. 

Carlos: É. A parte inicial da aplicação. A prova é isso, vai durar esse tempo e depois 

feedback, viu? Deu um salto assim! (risos) 

Rebeca: Foi muito rápido. Muita coisa ao mesmo tempo. 

                                             [Trecho da sessão reflexiva sobre a aplicação do Teste 1]                   

 

 

        Como podemos constatar nesse trecho da ressão reflexiva, o visionamento e a 

discussão sobre o dia da aplicação dos testes propiciaram a troca de experiências entre 
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Carlos e Rebeca favorecendo-lhes a aprendizagem mútua. Eles puderam trocar ideias, 

dar opiniões, falar de seus sentimentos, refletir sobre o que fizeram, tomar consciência e 

compreender melhor suas próprias ações com relação ao momento específico de 

aplicação de seus testes, o que está de acordo com as afirmações de Gass e Mackey 

(2000). Para esses autores uma das vantagens do uso da técnica de visionamento 

(stimulated recall) é a possibilidade de isolar eventos específicos no fluxo da 

consciência do indivíduo, possibilitando compreender melhor tais eventos. 

      A pontuação dos testes é um aspecto que foi evidenciado nos dados. Com exceção 

de Aline, os participantes não colocaram pontuação nas questões dos testes que 

elaboraram. Os dados do protocolo verbal mostram que a pontuação não foi colocada no 

teste durante a sua elaboração de Carlos. No entanto, no dia do feedback do teste, 

observei que as informações sobre a pontuação já estavam nos testes dos alunos e que 

essas informações haviam sido escritas com a cor vermelha. Em seu relato, Carlos 

afirma que pensou em pontuar o seu teste, mas esqueceu de o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

fazer, como vemos no próximo excerto. 

 

[54] 

Cristina: Ok, quanto vale esse teste? 

Carlos: Dez. 

Cristina: Ok, onde está essa informação? 

Carlos: Essa indicação de pontuação foi feita manualmente depois da entrega pro meu 

aluno. Não foi feita antes. Ela foi pensada, mas, na hora de digitar, eu acabei 

esquecendo. 

Cristina: E o que você pensa sobre isso?  

Carlos: Péssimo. 

Cristina: Como assim? A pontuação deve estar ou não no teste? 

Carlos: Sim. Porque o aluno tem que saber quanto é que cada questão vale. 

Cristina: Por quê? 

Carlos: Porque ele vai saber a importância de cada questão. Ele vai poder direcionar melhor 

a atenção... o aluno quando não sabe a pontuação pode induzir a pensar que cada 

questão tem a mesma quantidade de pontos e não é assim. 

                                                               [Entrevista sobre a elaboração do Teste 1]                        
          

       Esse trecho mostra que, embora Carlos não tenha colocado a pontuação na prova no 

momento de sua elaboração, ele acredita que o aluno precisa ter conhecimento dessa 

informação. A necessidade de colocar a pontuação na prova está de acordo com o 

pensamento de Brown (2004), ao afirmar que é preciso deixar claro para o aluno de que 

forma o teste será pontuado. Além disso, segundo o autor, essa informação deve constar 

nas especificações do teste durante o processo de elaboração. 
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        Ao observar que Rebeca também não havia colocado a pontuação em seu teste, eu 

a questionei sobre isso. Diferentemente de Carlos, ela acredita que a pontuação deve ser 

colocada na prova para faciliar a correção do professor e não porque o aluno precisa ter 

acesso a essa informação, como mostra o seguinte excerto: 

 

[55] 

Cristina: Quanto vale esse teste? 

Rebeca: Ele valia dez. 

Cristina: Ok, onde está essa informação? 

Rebeca: Eu esqueci de fazer isso. Eu nunca tive experiência de fazer prova, né? Só como 

aluna mesmo. Depois na hora de corrigir que eu fui ver que faltou aqui um guidance 

de quanto valia. 

Cristina: E o que você acha disso? Você acha que tem que ter essa pontuação na prova ou 

não? 

Rebeca: Eu acho que tem que ter. 

Cristina: Por quê? 

Rebeca: É porque não é nem pelo fato de os alunos saberem quanto vale. É pra me ajudar a 

corrigir mesmo. 

                                                                     [Entrevista sobre a elaboração do Teste 1]                        

 

        Embora Rebeca tenha usado a internet para ajudá-la na elaboração do seu teste, 

para a seção Use of English, os principais modelos de referência foram os livros English 

ID Starter e Touchstone. A primeira questão da seção, por exemplo, teve como modelo 

um exercício de gramática do livro English ID Starter (ver Anexo E) que apresenta dois 

formatos simultaneamente: ordenação de palavras e associação, como mostrado no 

exemplo a seguir: 

 

[56] 

3 Order the words in a-e to form questions and match them to the answers.  
 
a) from/ where/ he/is?  __ I’m fine, thanks. 
b) she/is/married?  __ They’re about 25 years old. 
c) old/ how/they/are?  __He’s from Angola. 
d) are/you/how?   __ No, she’s divorced. 

Figura 8: Questão da seção Use of English, elaborada individualmente por Rebeca  

 

        Pelo fato de ser uma questão que contem dois formatos, o aluno precisa fazer duas 

ações para finalizá-la. Primeiro, ele deve colocar as palavras em ordem, para, depois, 

fazer a associação das sentenças. Os dados da gravação em áudio e em vídeo, coletados 

no dia da aplicação da prova de Rebeca, mostram que os alunos tiveram muitas dúvidas 

para resolver essa questão. Um dos problemas foi a ausência de espaço para os alunos 

colocarem as palavras em ordem. Ao ver as provas corrigidas, observei que o formato 
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dessa questão induziu alguns alunos ao erro, pela forma confusa das respostas dadas por 

eles, como observado nos exemplos a seguir. 

 

[57] 

Exemplo A 

 
 

 

Exemplo B 

 
 

Figura 9: Exemplos de questões respondidas pelos alunos de Rebeca no teste 1 

 

        Como mostrado nesses exemplos, o formato da questão dificultou a compreensão 

dos alunos e, pelas inconsistências na atribuição dos pontos, acredito que esse formato 

tenha dificultado sua correção, pois, no exemplo A, Rebeca considerou a questão toda 

errada, mas o aluno acertou a associação das sentenças. Já no exemplo B, Rebeca 

considerou a questão toda certa. Percebemos, então, que a junção dos dois formatos 

(associação e ordenação de palavras) comprometeu a confiabilidade dos resultados 

devido à ausência de um critério de correção. Por essa razão, é importante evitar a 

interdependência de tarefas (ou formatos) em uma mesma questão, pois o aluno pode 

errar a segunda tarefa por não saber a resposta ou por não ter compreendido a primeira, 

ou vice-versa (HOFFMANN, 2001). Vejamos a opinião de Rebeca sobre essa questão. 

 

[58] 

Cristina: O que você queria avaliar nessa questão?  

Rebeca: Nessa primeira coluna, era pra ter um espaço entre ela e a segunda.   
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Cristina: Vamos supor que tenha um espaço. Ok. Quantas tarefas você está pedindo na 

questão? 

Rebeca: Duas. Queria ver se sabem colocar em ordem e depois associar. No livro tem. 

Cristina: Certo. E o que você acha disso? 

Rebeca: Eu acho que é bom pra eles praticarem a forma de pergunta, né?  

Cristina: Sim. Eu quero dizer assim... duas tarefas numa questão? 

Rebeca: Nunca parei para pensar nisso... assim profundamente... mas acho bom... Eu acho 

que o que faltou aqui era a linha mesmo, mas eles se confundiram muito. Não sei, 

eu precisava pensar. 

                                                                     [Entrevista sobre a elaboração do Teste 1]                        
 

 

        Como mostra o execerto 58, Rebeca não vê nenhum problema no formato da 

questão do livro que utilizou como modelo para o seu teste. No entanto, é preciso 

refletir que, nem sempre, os exercícios nele presentes são bons modelos que devem ser 

seguidos. Assim sendo, é relevante ressaltar que o livro didático precisa ser analisado de 

forma crítica pelo professor para que ele não o adote de forma automática e irrefletida 

em sua prática docente, conforme já discutido por Dias (2009). Um ponto positivo com 

relação ao formato associação, refere-se ao fato de ele ser composto por pares 

adjacentes, que, na questão elaborada, é do tipo pergunta-resposta. Como mencionado 

anteriormente, os pares adjacentes são caracterizados por ser uma forma de enunciado 

em pares, que têm o objetivo de organizar a conversação (MARCUSCHI, 2005). Esse 

formato exige do aluno um nível de compreensão de significado dos enunciados, na 

medida em que ele precisa ter a habilidade de perceber a coerência do texto 

conversacional. Em outras palavras, o aluno precisa ter conhecimento da estrutura e do 

vocabulário para fazer a correspondência apropriada e coerente dos pares a serem 

formados. Do ponto de vista da abordagem comunicativa, a segunda questão elaborada 

por Rebeca, com o formato de completar lacunas em um diálogo, também apresenta 

mais contexto comunicativo se comparada a questões com o formato completar lacunas 

em frases soltas, nas quais o aluno precisa somente preenchê-las com algum item 

gramatical, como, por exemplo, um verbo ou um artigo. Finalizada a análise da seção 

Use of English, passo, a seguir, à análise da seção Vocabulary. 

 

3.2.3 Seção Vocabulary 

 

         A analise das questões da seção Vocabulary mostra que o princípio da validade foi 

contemplado, pois elas estão condizentes com o programa do livro didático. No entanto, 

faço algumas ressalvas com relação às questões elaboradas por Adamastor e por 
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Rebeca, em que o aluno precisa escrever os números em inglês por extenso. Se 

considerarmos que o vocabulário pode ser classificado em ativo e passivo, os números 

enquadram-se na primeira classificação, visto que usamos números com frequência no 

nosso dia a dia. De acordo com Read (2000), o vocabulário ativo refere-se às palavras e 

às expressões frequentemente utilizadas em diversas situações do cotidiano. Nesse 

sentido, avaliar o conhecimento que os alunos têm sobre os números em inglês é uma 

escolha apropriada do ponto de vista comunicativo. Entretanto, os dados das notas de 

campo mostram que Adamastor e Rebeca deram mais ênfase para o ensino da sequência 

de números de um a dez, por meio de exercícios escritos e orais, em que os alunos 

ouviam e forneciam informações sobre números de telefones. Observei que os alunos 

fizeram somente um exercício de compreensão oral do livro didático em que eles 

precisariam completar a grafia dos números em inglês. Ou seja, no exercício, as 

primeiras três ou quatro letras dos números são fornecidas e os alunos precisam ouvir os 

números para completar as palavras, por exemplo, twen__,  e for__.  

       Pelo exposto, e o fato de que dificilmente escrevemos números por extenso em 

nosso dia a dia, do ponto de vista comunicativo, seria mais apropriado avaliar o 

conhecimento dos alunos em relação aos números em inglês em questões de 

compreensão oral. Além disso, escrever números em inglês por extenso não era uma 

atividade habitual nas aulas de Adamastor e de Rebeca. Nesse sentido, faço a mesma 

ressalva em relação à questão 2, elaborada por Aline. Nessa questão, o aluno precisa 

escrever as nacionalidades dos países, por meio de suas respectivas bandeiras, como é 

mostrado no exemplo a seguir: 

 

[59] 

 

2. Write the nationalities of each country. (each 02, total: 10) 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

 

Figura 10: Questão da seção Vocabulary, elaborada individualmente por Aline.  
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       Ao elaborar essa questão, Aline levou em conta o vocabulário referente às 

nacionalidades que se encontra na lição 2.2 do livro didático (ver Anexo F). Todavia, no 

livro didático, a apresentação das nacionalidades é feita por meio de fotos de lugares e 

de um quadro contendo nomes de países (e suas respectivas nacionalidades) e não por 

meio de bandeiras. É somente no final das unidades 1 e 2 do livro didático, num 

exercício de trabalho em pares, que os alunos são levados a identificar os países e 

nacionalidades por meio de bandeiras. Creio que, devido ao fato de o referido exercício 

ter sido feito muito rapidamente como tarefa de revisão, e as bandeiras não terem sido 

utilizadas para o ensino do vocabulário da lição, elas não deveriam ser colocadas no 

teste de Aline, pela possibilidade de comprometer a confiabilidade dos resultados. Ao 

analisar as notas de campo, referentes ao dia da aplicação do teste de Aline, bem como 

as respostas dos alunos referentes à questão 2, pude constatar que, de fato, a 

confiabilidade foi comprometida pelo número elevado de erros cometidos por eles.    

       Durante a entrevista, Aline reconhece que a maioria dos alunos cometeu erros 

devido à dificuldade que sentiram por não conseguirem identificar as bandeiras. Por 

essa razão, Rebeca declara que não elaboraria uma questão de vocabulário incluindo 

bandeiras ou quaisquer outros itens que não foram bem trabalhados em sala de aula. 

Rebeca também reconhece que a qualidade de algumas figuras da seção Vocabulary não 

ficou boa, como podemos observar no seguinte excerto: 

 

[60] 

Cristina: 

Aline: 

 

 

 

Cristina: 

Aline: 

O que você achou da sua prova? 

Em geral, eu achei que foi uma prova boa, mas precisa melhorar. Eu acho que os 

alunos fizeram uma boa prova, só mesmo aqueles alunos que faltam muito não 

fizeram uma boa prova. Mas o que eu mudaria é a seção do vocabulário, a segunda 

questão.  

Por que? 

Porque eu coloquei as bandeirinhas deduzindo que eles saberiam quais eram. Isso 

gerou muita confusão na hora. Quando eu estava elaborando, eu pensei que eu 

deveria colocar o nome dos países, mas eu achei que eles sabiam e eles não sabiam. 

Não pratiquei muito isso. Então, não vou colocar coisas que não dei muita ênfase, 

né? Era melhor eu ter colocado o nome do país e de lugares e cobrar a nacionalidade 

do que colocar a bandeira. E também na primeira questão a qualidade das figuras 

quando tirei a cópia não ficou boa. O lápis, por exemplo, ficou... parece um risco. 

As três primeiras figuras não ficaram tão boas. Mas assim, eu nunca havia feito uma 

questão de vocabulário. Então, a única coisa que passou pela minha cabeça foi o que 

a gente vê nos primeiros níveis, que é relacionar palavras a figuras. 

                                                                                                                                                        [Trecho da entrevista final] 

 

       Além dos problemas relacionados ao conteúdo que comprometem a confiabilidade, 

em geral, esse princípio ficou parcialmente comprometido pelos principais problemas 
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detectados nas seções elaboradas pelos participantes: má qualidade de algumas figuras; 

e falta de clareza nas formas de pontuar. Com relação aos princípios da abordagem 

comunicativa, as seções Vocabulary estão de acordo com esses princípios, se 

considerarmos que há predominância de questões contextualizadas, nos termos de Read 

(2000), ou seja, os itens lexicais são avaliados por meio de sentenças, de figuras e de 

diálogos. No entanto, as questões focalizam mais a forma e há predominância da 

avaliação do vocabulário como reconhecimento, como podemos observar nos seguintes 

exemplos, extraídos do teste de Fernando: 

 

[61] 

Vocabulary Section ( 2,0 ) 
1.Choose the appropriate words to complete the sentences. Pay attention to the pictures. 
Singer, movie, song, politician, car, Actor, Actress. 
Fantastic, excellent, brilliant, good, ok, bad, terrible, horrible.  
 
A:What’s your favorite_____? 
B: Gravity, I think it’s __   ________    _ ______. And Sandra Bullock is __   
_________   __ ________. 
A: I think Katy Perry is __    _____ ____   _____ __ __. 
B: I disagree, I think she is __   __________    _______ 
A:What’s this? 
B:It’s a Lamborghini. It’s a ____. 
B: I think Lamborghini is __  _____ __     ______. 
A :I disagree, I think Lamborghini is __  _______     
______. 
 
Question 2: 
Match the photos to the words 

1                                                                3  

 
2 

                                                4  
 
 
(  ) A notebook                                                                             (  )A Pencil 
(  )Na eraser                                                                                  (  )A flash drive 
                                                                                                        (  )A laptop 
 

Figura 11: Questões da seção Vocabulary, elaboradas individualmente por Fernando  

 

       Na questão 1, o vocabulário é avaliado como reconhecimento, ou seja, o aluno 

precisa identificar as palavras fornecidas e saber associá-las ao seu campo semântico 
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(NATION, 1990). É uma questão válida e contextualizada, visto que os itens lexicais 

são avaliados por meio de um diálogo. O princípio da confiabilidade foi parcialmente 

comprometido devido a problemas de digitação e falta de clareza nas instruções, pois é 

solicitado que o aluno complete as sentenças com as palavras fornecidas, mas o número 

de palavras (15) não coincide com o número de espaços que devem ser completados 

(21). Na questão 2, o aluno tem que associar as palavras às figuras. Três dos 

participantes (Aline, Fernando e Rebeca) optaram por utilizar figuras na seção 

Vocabulary. Vejamos, a seguir, os trechos dos protocolos verbais desses participantes: 

 

[62] 

Classroom objects... Eu tive uma ideia ...como está no livro... uma sequência de imagens ... 

numerar e fazer eles associarem o que são [...]. Vocabulário está uma coisa simples...eu só 

consigo associar o vocabulário com objeto... palavra e como eu ainda ... nunca fiz questão 

dessa seção, eu não sei como é que faz [...] eu acho que está bom associar imagem...colocar 

nome de objeto... nacionalidade. 

                                        [Trecho do protocolo verbal – seção Vocabulary, elaborada por Aline] 

 

[63] 
Vocabulary, vocabulary [...]. Está difícil...já sei! Posso botar fotos, várias palavras pra eles 

associarem e algumas perguntas. Deixa eu ver... foto e definição...associar foto... com 

definição... foto, foto... deixa eu ver se eu consigo pensar em outra coisa [...]. Vai ser isso 

mesmo... match the columns... É isso! Temos car... match the photos...cadê o negócio? Sumiu! 

Sumiu daqui! Será que vou ter que fazer duas colunas? Meu Deus! Não estou conseguindo 

fazer isso! 

                                  [Trecho do protocolo verbal – seção Vocabulary, elaborada por Fernando] 

 

[64] 

Nesse livro (Touchstone) tem umas figuras... how old are you... how old is it... Estou pensando 

em fazer uma atividade que eles têm que ligar a pergunta com a figura, por exemplo, how old is 

she com a foto de uma mulher. Quero colocar uma coluna e inserir caixa de texto na figura. 

Seria isso? Não! As minhas dificuldades são mais técnicas... Saber colocar figuras na coluna 

pra eles associarem...Sou péssima nisso...Meu Deus! Foi tudo pra uma coluna! 

                                     [Trecho do protocolo verbal – seção Vocabulary, elaborada por Rebeca] 

 

 

        Como podemos observar nesses trechos, a principal ideia que veio à mente dos 

participantes para avaliar o vocabulário, foi elaborar questões com formato ‘associação’ 

de palavras a figuras. Essa ideia pode ser justificada pelo fato de a apresentação do 

vocabulário nos livros didáticos de L2/LE ser feita prioritariamente por meio de figuras. 

O uso de figuras é apropriado, pois auxilia a contextualizar os itens lexicais que se 

pretende avaliar. No entanto, é preciso ter o cuidado com a qualidade das figuras e com 

a formatação de questão com formato ‘associação’. Como mostrado na questão 2 

elaborada por Fernando, houve problemas de formatação das colunas, uma vez que o 
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formato ‘associação’ exige que os elementos que o compõem sejam organizados em 

colunas, uma do lado da outra. Esse problema também ocorreu no teste de Rebeca e 

podemos observar, também, nos trechos do protocolo verbal, que Fernando e Rebeca 

verbalizam claramente suas dificuldades relativas à formatação (ver exemplos 63 e 64). 

Finalizada a análise da seção Vocabulary, passo, a seguir, à seção Listening. 

 

3.2.4 Seção Listening 

 

     Com exceção das questões elaboradas por Carlos e por Fernando, as demais questões 

da seção Listening são válidas, visto que elas estão de acordo com o programa do livro 

didático utilizado em sala de aula. O princípio da confiabilidade ficou parcialmente 

comprometido pelos seguintes problemas: nível de dificuldade não condizente com o 

nível de proficiência dos alunos; problemas com o conteúdo; tipo de formato; e falta de 

clareza nas instruções. Com relação aos princípios da abordagem comunicativa, houve 

predominância de questões contextualizadas e uso de texto oral autêntico. Entretanto, 

com exceção da questão elaborada por Rebeca, como vemos mais adiante no exemplo 

68, nenhuma questão apresentou um propósito comunicativo e, assim como na 

avaliação da compreensão escrita, os participantes tiveram dificuldades de encontrar um 

texto oral autêntico compatível com o nível de proficiência dos alunos, como mostra o 

seguinte trecho:  

 

[65] 

Primeiro vamos pra parte que eu acho um pouco menos difícil... pelo listening [...]. Seria muito 

interessante encontrar uma situação real, alguém falando o alfabeto, tipo fazendo um 

application form, fazendo um cadastro numa academia... em alguma coisa assim. Bom, eu 

vou... a primeira coisa... eu vou procurar em dois lugares no google que dá pra procurar uma 

situação mais ou menos autêntica e no site Ello que tem umas boas conversações. Estou 

procurando um vídeo aqui no site Ello que tenha essa abordagem de números, de objetos 

vamos ver o que tem aqui... estou num momento de pesquisa. Bom, tem aqui uma pessoa se 

apresentando, né? É um dos tópicos do livro eu vou ver agora se é um bom vídeo, se o inglês é 

claro, se é no nível dos meus alunos e se tem como eu extrair alguma pergunta daqui... Nossa! 

Que demora! Ok, então eu estou procurando materiais que mais se aproximam do tópico, mas 

que não seja tão vagaroso, mas que tenha um quê de dificuldade pro aluno e também traga 

outros tipos de sotaque. Escolhi esse áudio... introducing yourself... spelling names by neo 

alguma coisa [...]. Então, apagar o resto... duas perguntas ou três? Três questions vamos, lá! 

Vamos lá, primeira pergunta: What is Daiane... nickname? Depois... how do you spell Agnes 

last name?... how old is Hana Lee?... Mais uma... what is Hanna Lee profession?... Pronto! 

Aff! 

                                         [Trecho do protocolo verbal – Seção Listening, elaborada por Carlos]    
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        O trecho 65 mostra que Carlos recorreu a alguns sites da internet para encontrar 

conversações autênticas que abordam assuntos trabalhados nas unidades do livro 

didático. Depois de muita procura, ele escolheu o áudio e o ouviu várias vezes, sempre 

pausando para elaborar as perguntas. Vejamos como ficou a questão: 

[66] 

II- Listening Section 
 

1. What´s Dayanne Leal nickname? 
2. How doyou spell Agnes lastname? 
3. Howoldis Hana Lee? 
4. What´sHana Lee profession? 

Figura 12: Questão da seção Listening, elaborada individualmente por Carlos  

 

        Com exceção do último item, as informações solicitadas nessa questão estão de 

acordo com o programa do livro didático English ID Starter, mas o nível de dificuldade 

não está condizente com o nível de proficiência dos alunos, o que fere o princípio da 

confiabilidade. Podemos observar nessa questão alguns problemas de elaboração que, 

embora não comprometa a confiabilidade, é importante evitá-los, como ausência de 

instruções, erros de digitação (palavras juntas) e linguísticos (uso do possessivo) e texto 

oral com muitas pessoas falando.  

       Além disso, podemos perceber que Carlos não contextualizou a questão. Segundo 

Brown (2004), a ausência de algum tipo de informação prévia sobre o assunto dificulta 

a ativação dos esquemas, o que torna mais difícil a compreensão dos alunos. Levando-

se em consideração “que o texto ouvido possui toda uma complexidade linguística e 

contextual” (PERIS, 1991, citado por LIMA; SILVA, 2012), essa dificuldade poderia 

ser minimizada no momento da aplicação da prova, se Carlos tivesse contextualizado 

melhor a questão, fornecendo informações gerais sobre o tema. No texto oral, havia oito 

pessoas falando, e os alunos precisavam fornecer as informações pessoais de apenas 

quatro delas. De acordo com Brown (2004), um aúdio que envolve muitas pessoas 

falando pode dificultar a compreensão dos alunos, principalmente se eles estão cursando 

níveis iniciais. Além disso, quando Carlos leu as quatro perguntas da questão de 

listening no dia da aplicação da prova, ele pronunciou a palavra Agnes de um jeito 

diferente da que os alunos ouviram no áudio. Esse fato pode ter induzido alguns alunos 

ao erro, pois eles foram expostos a duas pronúncias diferentes, o que pode confundir os 

alunos e comprometer a confiabilidade dos resultados.  
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       Com relação aos erros no uso do possessivo nas perguntas da questão, embora eles 

não se configurem como um fator impeditivo para os alunos proverem as respostas 

certas, é importante evitá-los, visto que a prova é um instrumento de avaliação que serve 

como input para os alunos, não podendo, pois, conter esse tipo de erro.  

        No que se refere à abordagem comunicativa, Carlos escolheu um texto oral 

autêntico em que as pessoas, de sotaques diferentes, se apresentam umas às outras. Essa 

escolha foi adequada, pois, conforme afirma Buck (2001), os textos autênticos expõem 

o aluno a diferentes sotaques, aproximando-o de situações interativas autênticas, visto 

que a comunicação pode ocorrer com falantes de várias partes do mundo. Nessa 

perspectiva, segundo o autor, tira-se do foco o falante nativo e privilegia-se a 

inteligibilidade. No entanto, é preciso observar que a questão não apresenta um 

propósito comunicativo. Ou seja, o aluno deve ouvir e responder às perguntas sem ter 

qualquer objetivo para fazê-lo, a não ser para resolver uma questão típica de teste. Além 

disso, é importante registrar que, de acordo com as notas de campo, os alunos de Carlos 

ficaram muito confusos com o áudio do teste. Possivelmente isso ocorreu devido ao fato 

de Carlos não ter utilizado nas suas aulas, textos orais autênticos com diferentes 

sotaques. Dessa forma, se o professor optar por textos orais autênticos para avaliação da 

compreensão oral, é preciso que ele também os utilize nas suas aulas.   

        Diferentemente de Carlos, Rebeca escolheu um trecho não autêntico, retirado do 

CD do livro Touchstone. Vejamos o momento em que Rebeca faz essa escolha: 

 

[67] 
Queria uma listening activity... uma questão de listening... Vamos ver se eu acho aqui no 

Touchstone... listening... listening... algum diálogo... alguma... coisa... hum... nice to meet 

you... não! Listen to...? and give their names… listen to the people above and give their 

names… não... listen… não… Será que eu posso pegar essa aqui? Tirar esse practice the 

conversation aqui… listening… listen and speaking… complete the application forms… how 

about you… que mais? Hum… fazer um printscreen dessa atividade de listening que é pra eles 

listen the conversation and complete the application forms... Vou fazer aqui… tentar pegar 

aqui... fazer uma nova... pegar essa atividade aqui. Tentar recortar aqui esse application form... 

recortar... ótimo... ótimo! Deu certo... pegar esse outro aqui... recortar... recortar... ok! 

                                        [Trecho do protocolo verbal – Seção Listening, elaborada por Rebeca]                                     

 
 

        Como podemos observar, Rebeca copiou e colou dois exercícios do livro 

Touchstone (ver Anexo G), como é ilustrado no exemplo a seguir: 
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[68] 

9. Listen to the conversations and complete the application form. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Exercício de listening do livro Touschstone (McCARTHEN; McCARTEN; 

SANDIFORD, 2005, p. 7) 

 

 

      Algumas características do texto oral e da questão são: o tema/conteúdo da questão 

está de acordo com o livro didático; o texto oral não é autêntico; os personagens dos 

diálogos falam bem devagar; e há instruções claras para os alunos resolverem a questão. 

Essas características concorrem para que os princípios da validade de conteúdo e da 

confiabilidade sejam comtemplados, pois as instruções estão claras, e o nível de 

dificuldade da questão está condizente com o nível de proficiência dos alunos.  

       Do ponto de vista dos princípios da abordagem comunicativa, a questão os 

contempla parcialmente, pois o texto oral não é autêntico e não há identificação da fonte 

onde ele foi retirado. Entretanto, um ponto positivo da questão refere-se ao fato de ela 

ter um propósito comunicativo (BUCK, 2001; OXFORD; SCARCELLA, 1992), visto 

que o aluno precisa ouvir e completar um formulário, um gênero comum no cotidiano 

das pessoas. Um ponto negativo, a meu ver, refere-se ao fato de Rebeca não ter, de fato, 

elaborado a questão.  

        Autores como Lima e Silva (2012), Matthews (1991), Nunan (2002), Omaggio 

(1986) e Scarcella e Oxford (1992) sugerem o uso de textos autênticos no ensino da 

compreensão oral. No entanto, como adverte Omaggio (1986), selecionar materiais 

autênticos para alunos iniciantes de L2/LE não é tarefa fácil. Essa dificuldade foi 

confirmada nas falas de Carlos e de Rebeca, conforme mostrado nos excertos a seguir: 

 

[69] 

Cristina: O que você quis avaliar nessa questão? 

Carlos: Eu quis ver se eles conseguiram extrair as informações que eu já tinha abordado em 

sala... Olha! Tem um erro aqui... do possessive. Por exemplo, nickname. Isso foi 

bem trabalhado em sala. Essa pergunta... How do you spell Agnes last name...Olha o 

erro de novo. Então eu queria um listening um pouco mais rápido, mais real, porque 

os materiais do livro são muito preparadinhos. 

Cristina: Qual o critério para a escolha do áudio? O que você achou da sua escolha? 
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Carlos: Algo real, eu acho que estava boa, mas eu acho que, por eu não ter trabalhado esse 

tipo de material com esses tipos de sotaque, eles ficaram assim: “Ah, meu Deus! Tá 

muito rápido! Ou “Eu não estou entendendo o que eles estão falando!” Eles estavam 

muito acostumados com o material do livro. Mas é difícil achar material! 

             [Entrevista sobre a elaboração do Teste 1] 

  

[70]  

Cristina: O que você quis avaliar nessa questão? 

Rebeca: Pra eles identificarem cada sonzinho. Eu sei que no primeiro nível isso é difícil, 

claro, como qualquer língua. 

Cristina: E qual o critério para a escolha do áudio? O que você achou da sua escolha? 

Rebeca: O que a gente mais viu na primeira e segunda atividade. Foi esse o critério. Vimos 

muito application forms no livro, né? Foi isso que eu queria avaliar mesmo! E eu vi 

que, no Touchstone, tem tudo o que a gente ensinou nas primeiras unidades porque 

eu procurei áudio, mas foi difícil achar. 

                                                                     [Entrevista sobre a elaboração do Teste 1]                             
 

        Os critérios para a escolha do áudio foram diferentes para Carlos e Rebeca. Carlos 

privilegiou a autenticidade do texto oral. Sua preocupção foi utilizar um aúdio diferente 

do livro didático. A preocupação de Rebeca, por sua vez, não foi com a autenticidade, 

mas, sim, com o gênero mais trabalhado no livro didático. Esses critérios são legítimos 

e devem ser considerados. No entanto, como discutido anteriormente, selecionar 

materiais orais autênticos para serem utilizados na avaliação com alunos iniciantes é 

uma tarefa árdua. Por essa razão, Omaggio (1986) sugere que o professor também 

utilize materiais não autênticos, mas que contenham algumas características de 

conversações orais autênticas, como hesitações, frases curtas etc. Ainda segundo a 

autora, se o professor decidir utilizar materiais autênticos, ele deve escolher trechos 

curtos para trabalhar com seus alunos e isso é possível hoje em dia, tendo em vista a 

grande variedade de textos orais autênticos em sites gratuitos na internet que podem ser 

utilizados tanto para o ensino quanto para a avaliação. Acredito que todo material tem a 

sua utilidade, inclusive os não autênticos, mas se quisermos auxiliar nossos alunos a 

desenvolver habilidades de compreensão oral com foco na inteligibilidade, devemos 

fazer todo esforço possível para levar materiais autênticos para a sala de aula. Finalizada 

essa seção, passo, a seguir, à análise da seção Writing. 

 

3.2.5 Seção Writing 

 

       Todas as questões elaboradas para compor a seção Writing são válidas do ponto de 

vista da validade de conteúdo, pois os temas/conteúdo escolhidos estão condizentes com 

os temas abordados no livro didático. Com relação à confiabilidade, houve alguns 
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problemas nas questões que feriram esse princípio como a falta de clareza nas 

instruções e nas formas de pontuar. Dois dos cinco participantes (Carlos e Aline) 

usaram gênero textual, e três (Carlos, Aline e Fernando) apresentaram um propósito 

comunicativo nas questões de Writing, o que está de acordo com os princípios da 

abordagem comunicativa. Para ilustrar como os princípios de validade, de 

confiabilidade e da abordagem comunicativa foram contemplados nos testes, apresento, 

mais adiante, a análise de algumas questões elaboradas pelos participantes.  

       Como mencionado anteriormente, o formato escolhido pelos participantes para a 

elaboração da seção Writing foi do tipo ‘composição’. Nesse tipo de formato, requer-se 

que o aluno escreva um parágrafo baseado em um tópico. Vejamos a questão elaborada 

por Carlos: 

 

[71] 

V – Writing Section 

1. You want to study at Cambridge University. And you need to write a letter talking 

about yourself. Including your Marital status, Nationality, favorite celebrity and Why 

do you study English (Using Opion Adjectives) and your Age ( How old are you ). 

Figura 14: Questão da seção Writing, elaborada individualmente por Carlos 

        Podemos observar que essa questão é válida, pois, conforme sugere Hugues 

(1989), para avaliar a produção escrita do aluno, deve-se pedir para ele escrever algo. 

Além disso, o tópico escolhido por Carlos está condizente com assuntos tratados no 

programa do livro didático English ID Starter. Há alguns problemas linguísticos e 

ortográficos (uso do auxiliar do) e de pontuação nas instruções (uso de ponto ao invés 

de vírgula). A questão apresenta um propósito comunicativo para que o aluno forneça 

algumas informações pessoais. Nesse sentido, podemos considerar que a questão 

contempla alguns princípios da abordagem comunicativa, visto que provoca no aluno a 

necessidade de escrever algo, em uma situação de uso da língua, tendo, portanto, um 

propósito comunicativo (SCARCELLA; OXFORD, 1992; WEIGLE, 2002). No entanto, 

é preciso observar que, nas instruções da questão, pede-se para o aluno escrever uma 

carta para uma universidade internacional, o que nos faz inferir que se trata de uma carta 

formal. Diante desse fato, algumas informações solicitadas não estão em conformidade 

com esse gênero, como falar sobre uma celebridade favorita. Vejamos um trecho do 

protocolo verbal da elaboração da seção Writing, realizada por Carlos:  
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[72] 
Vamos ver... acabei de ter uma ideia! Eu acho que seria interessante, tipo fazer uma carta de 

intenção pra uma universidade... eh... tipo colocar um propósito. How can I say this? Vamos 

primeiro em português... Escreva uma carta de intenção... intention letter para a universidade 

de Cambridge... é preciso... vamos ver o que é preciso nessa carta de intenção? Apresentação 

de nome e idade do que gosta de fazer... o que mais? De onde gosta de ir e por que está 

aprendendo inglês. Tá! Então vamos melhorar isso. Escreva uma carta de intenção para a 

universidade de Cambridge onde você irá concorrer a uma bolsa de estudos para estudar inglês 

durante seis meses. Tá! Vamos melhorar o texto. A segunda ideia... depois a gente vai 

melhorar os textos...Escreva um blog sobre sua celebridade favorita... eh... descrições 

necessárias, name, age, hobby. Ah! favorite food, nationality, favorite place...Ahhh!... Depois 

pego isso de novo! (Carlos demonstra cansaço). Vamos lá voltar pro writing. Vamos passar 

isso pro inglês. You are writing...como é que se escreve isso? Carta de intenção... vamo lá ver o 

que que o google fala. You want to study...at Cambridge University...you need to write a letter 

talking about your name... your hobbies... favorite food... Não! favorite food eu não 

trabalhei...favorite celebrity... You want to study at Cambridge university (lendo). Tá! And why 

do you study English... entre aspas, using opinion adjectives [...]. What do you like to do... Eu 

falo algum momento sobre hobbies aqui?... Sobre atividades cotidianas? Não!... talking about 

your... vamos lá... marital status... age... nationality […] Write a letter talking about 

yourself...including your marital status, nationality, favorite celebrity using your age... and 

how old are you... perfect! Aqui já está feito o writing section. 

                                            [Trecho do protocolo verbal – Seção Writing, elaborada por Carlos]                                     

 
 

        Podemos observar que, durante a geração de ideias sobre os tópicos, Carlos pensou 

em definir com mais clareza o propósito comunicativo da escrita: escrever uma carta 

para concorrer a uma bolsa de estudos. Depois dessa ideia, Carlos pensou em outra 

possibilidade de tópico e decidiu seguir para as outras seções. Após duas horas e trinta e 

cinco minutos, houve uma pane no computador e, ao continuar a elaboração da questão, 

Carlos não conseguiu resgatar a primeira ideia que teve. Os dados da gravação em vídeo 

me fazem inferir que isto aconteceu devido ao cansaço. A maioria dos alunos de Carlos 

conseguiu desenvolver o tópico porque o assunto lhes era familiar, mas o gênero ‘carta 

formal’ não foi trabalhado em sala de aula e isso refletiu nas respostas dos alunos, como 

é ilustrado no seguinte exemplo: 

 [73] 

Figura 15: Texto produzido por um aluno de Carlos na seção Writing  
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       Nesse exemplo, o aluno desconhece o gênero ‘cartal formal’ pelas características da 

escrita informal e do discurso oral presentes em sua produção escrita. Por exemplo, o 

uso da palavra Hi e a presença de abreviações como It’s e I’m. Não há remetente, 

destinatário, introduções e finalizações adequadas ao gênero proposto. Embora os 

alunos não tenham sido penalizados por essas inadequações com relação ao gênero, 

considero importante registrar que esse tipo de questão pode ter um efeito retroativo 

negativo nos processos de ensino e de aprendizagem, pois a avaliação não está coerente 

com o ensino (SCARAMUCCI, 2004). A prova é uma ferramenta avaliativa e, como tal, 

precisa promover a aprendizagem a partir da mobilização de conhecimentos que dela 

são construídos, um momento privilegiado de estudo, como bem pontua Moretto 

(2001). Mas, para que a prova seja um instrumento que leve os alunos a aprender, é 

preciso que seu conteúdo seja compatível com o que foi efetivamente ensinado em sala 

de aula. 

       Ao falar sobre a questão que elaborou, percebi que Carlos não havia refletido sobre 

a questão do gênero, pois o principal foco recaiu em aspectos como conteúdo e estrutura 

gramatical, o que está de acordo com Brown (2004), ao afirmar que esses aspectos são 

geralmente enfatizados nas produções escritas de alunos iniciantes na aprendizagem de 

L2/LE. Vejamos o relato de Carlos sobre a elaboração da questão para avaliar a 

produção escrita de seus alunos.         

 

 

[74] 

Cristina: O que você quis avaliar nessa questão? 

Carlos: Introduce yourself. Se eles conseguiriam desenvolver um texto se apresentando.  

Cristina: Então vamos ver... uma carta, né? Para quem é essa carta? 

Carlos: Para Cambridge University.  

Cristina: Você consegue identificar alguns erros aqui? 

Carlos: Uso do auxiliar sem pergunta.  

Cristina: Mais alguma coisa?  

Carlos: Para falar sobre what do you like e what you don’t like. Eu pensei nisso na hora.  

Cristina: E qual foi o critério para você avaliar essa produção escrita? 

Carlos: Seria por tópicos. Um ponto... um ponto não, meio ponto...one... two marital status  

favorite celebrity (lendo). Cinco pontos. Eu acho que eu considerei duas como meio 

ponto. Eu não sei.  

Cristina: Certo. E por que a escolha pelo gênero ‘carta formal’? 

Carlos: Por quê? Na verdade eu queria uma carta de intenção. Mas eu não sabia como falar 

isso em inglês. Aí eu usei só letter. Porque todas as vezes que eu vou submeter um 

projeto numa universidade fora, eu preciso escrever uma carta de intenção.  

Cristina: Ok, e os seus já alunos escreveram uma carta formal? 

Carlos: Não. Acho que por isso que eu coloquei os critérios. Se fosse uma carta formal teria 

que ter mais critérios a serem preenchidos. 

Cristina: Quais foram os critérios?  

Carlos: Name... age... marital status. 
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                                                                           [Trecho da entrevista sobre a prova 1] 

        

       Uma aspecto importante evidenciado no excerto 74 refere-se ao estabelecimento de 

critérios para a pontuação. Percebe-se que não há uma definição muito clara com 

relação aos aspectos considerados por Carlos para pontuar a produção escrita dos 

alunos. Essa falta de clareza nas formas de pontuar é um aspecto negativo do ponto de 

vista da confiabilidade, visto que não há parâmetros claros para a correção. Além disso, 

como enfatiza Seow (2002), os critérios devem estar claros para os alunos saberem 

exatamente o que se espera da atividade proposta. A falta de clareza no estabelecimento 

de critérios confirma a dificuldade que professores de L2/LE encontram ao avaliar a 

escrita dos alunos (RAIMES; 2002; READ, 2001). A falta de clareza no 

estabelecimento de critérios foi também evidenciada durante a elaboração da seção 

Writing, realizada por Rebeca, como mostra o exemplo a seguir, retirado de um trecho 

de protocolo verbal. 

  

[75] 

Write... hum... write a small paragrapgh about... one of the pictures... one of the celebrities 

below and write a small paragraph giving your opinion about... giving your opinion about… 

him… use… opinion adjectives… such as I think... in my opinion. Ok… hum… por 

exemplo… Lady Gaga… e quem mais, meu Deus?… giving your opinion about… hum… 

Lady Gaga… Justin Bieber… que mais? Let me see… Madonna... ok! 

                                          [Trecho do protocolo verbal – Seção Writing, elaborada por Rebeca]                                                                    

                
                             

        Nesse trecho do protocolo verbal, podemos observar que Rebeca não mencionou 

os critérios para a avaliação da produção escrita em nenhum momento da elaboração da 

questão. De todas as seções do teste, a seção Writing foi a que os participantes tiveram 

menos dificuldades para elaborar, mas foi a que eles tiveram mais dificuldades para  

pontuar. Essa dificuldade é compreensível, pois, conforme afirma Lima Jr. (2016, p. 

139), “atribuir uma nota numérica a uma produção textual não é tarefa fácil, dada a 

natureza subjetiva da avaliação”. Vejamos duas questões da seção Writing, elaboradas 

por Rebeca e por Adamastor: 

[76] 

10. Choose one of the celebrities bellow and write a small paragraph giving your opinion 

about him or her. Use opinion adjectives such as, I think…, in my opinion. 

• Lady Gaga 

• Justin Bieber 

• Madonna 

Figura 16: Questão da seção Writing, elaborada individualmente por Rebeca 
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[77] 

7) Write about yourself. Write your name, and nick name. Give personal information – Who 
are you (e.g. “I’m an English student)? Where are you from? What’s your address? What’s 
your email address and phone number. Write about your marital status (are you married?), 
and how old are you? Write full sentences.  

Figura 17: Questão da seção Writing, elaborada individualmente por Adamastor 

 

       A questão elaborada por Rebeca no exemplo 76 é válida e confiável, tendo em vista 

que o tema está de acordo com o tema abordado no livro didático, e o comando é 

simples e direto, permitindo a geração de ideias por parte do aluno. No entanto, para que 

os alunos produzam um texto sobre as celebridades sugeridas na questão, é preciso que 

todos eles as conheçam, o que pode comprometer o princípio da confiabilidade. Esse 

princípio tabém foi comprometido, nessa questão, pela falta de clareza nas formas de 

pontuar. Outro problema identificado refere-se ao fato de Rebeca chamar as expressões 

I think e in my opinion, de adjetivos que expressam opinião sobre algo ou alguém.   

       Na questão elaborada por Adamastor (exemplo 77), o princípio da confiabilidade 

foi comprometido pela falta de clareza nas instruções e nas formas de pontuar. Podemos 

perceber que as instruções são confusas, pois há mistura de sentenças nas formas 

afirmativa e interrogativa e uso de parênteses, tornando a sua leitura difícil. O próximo 

exemplo mostra que a falta de clareza nas instruções induziram uma aluna de 

Adamastor ao erro, como mostra o seguinte exemplo: 

 

[78]  

 

Figura 18: Texto produzido por uma aluna de Adamastor na seção Writing 
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       Como podemos observar, as instruções do comando induziram a aluna a cometer 

erros, pois ela deveria escrever sentenças completas e isso não ocorreu em relação às 

informações de seu nome e apelido. A questão vale 3 pontos e Adamastor atribuiu 6 

décimos para a produção da aluna. A meu ver, a confiabilidade dessa questão foi 

comprometida, visto que Adamastor mostrou não ter clareza sobre quais critérios 

utilizou para a correção dos textos dos alunos, como vemos no excerto a seguir: 

 

[79] 

Adamastor: 

 

 

 

 

Cristina: 

Adamastor:  

Cristina: 

Adamastor: 

 

Cristina: 

Adamastor: 

 

 

Eu tolerei erros gramaticais. O que eu mais queria era ver a coesão do texto. Teve 

texto que não estava dando para entender nada. Outros dava para entender, porém, 

não estava muito coeso. Não estava fluindo...mas... agora vendo... eu podia ter 

colocado mais critérios na correção. Está confuso... o comando confuso. Aliás, 

esse foi um dos maiores problemas de meu teste. 

Hum. E por que você pediu para eles escreverem o endereço deles? 

Tem um exercício no workbook de uma entrevista. 

Certo. Você ensinou seus alunos a escrever o endereço deles? 

Não. Agora que a senhora está falando sobre isso, tem vários exercícios no 

worbook que abordam assuntos que não estão nas unidades do livro. 

O que você acha disso? 

Não deveria ter... seria injusto, né? 

 

       O próximo exemplo também ilustra de que forma o princípio da confiabilidade é 

comprometido se as informações contidas nas instruções da questão não estão claras ou 

completas. 

 

[80] 

 

 

 
Figura 19: Texto produzido por uma aluna de Aline na seção Writing 
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      O exemplo mostra que a falta de clareza nas instruções induziu a aluna a alguns 

erros que a prejudicaram na atribuição de sua nota, pois a questão vale 20 pontos, e a 

sua produção escrita foi avaliada e recebeu meio ponto (0,5). Como eu não a entrevistei, 

posso inferir que a aluna, pelo texto que produziu, deve ter compreendido que era para 

ela imaginar ser uma pessoa famosa. Acredito que isso ocorreu porque o comando pede 

que se escolha uma pessoa famosa, e, logo em seguida, pede para fornecer algumas 

informações pessoais, como first name, last name etc. Se a aluna traduziu o comando da 

questão para o português, o possessivo adjetivo your pode ter causado problemas de 

ambiguidade, visto que ‘seu’, na língua portuguesa, pode se referir a dois ou mais 

referentes de terceira pessoa. Assim, ao invés de escrever seu nome, a aluna escreveu o 

nome de uma pessoa famosa: Lady Gaga. Outra possível indução ao erro refere-se ao 

fato de que, no comando, não é requerido que o aluno escreva sentenças completas e 

essa foi a expectativa de Aline, como vemos no seguinte excerto.  

 

[81] 

Cristina: 

Aline: 

 

 

 

Cristina: 

 

Aline: 

Cristina: 

Aline: 

 

Cristina: 

Aline: 

 

Cristina: 

 

Aline: 

Cristina: 

Aline: 

 

Cristina: 

Aline: 

 

 

O que você quis avaliar nessa seção Writing? 

Aqui, nem tanto o spelling, mas a estrutura mesmo, por exemplo, I think fulano is 

an excelente teacher. Queria que eles usassem o artigo, excelente e o nome depois, 

essa estrutura. E eu queria ver também se eles usaram o verbo to be, por exemplo, 

my e-mail address is.  

Ok, agora veja o comando. Se você tivesse que fazer essa prova, com esse 

comando, como você faria? Aqui, write your first name. O que você iria escrever? 

O meu primeiro nome. 

E como você iria fazer? 

Eu iria escrever por extenso, my first name is Aline, que é o que eu queria que eles 

fizessem. 

Mas você pede para eles escreverem essas informações em sentenças completas? 

Não. Nem está dizendo quantas. E talk about...não está claro. Ai, professora, até eu 

estou me complicando com esse comando (risos) 

Ok. E se eu, como sua aluna, escrevesse só o meu nome, Cristina? Ou só Belém? 

Você iria descontar pontos de mim? 

Não.  

Por que não? 

Porque ele fez o que está escrito aqui. Não era o que eu esperava, mas se ele 

fizesse eu não ia descontar. 

Vamos ver... veja essa prova aqui. 

Nossa! Eu descontei. Nem lembrava disso. 

 

       Como podemos observar, embora Aline tenha declarado que não descontaria pontos 

se o aluno fornecesse suas informações pessoais de forma isolada, ela descontou muitos 

pontos da aluna, como mostra o exemplo 80. No excerto 81, ela deixa transparecer que 

não se deu conta de que havia descontado pontos de sua aluna no momento da correção. 

Aline também não havia percebido que muitos alunos copiaram algumas estruturas das 
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sentenças presentes no texto da seção Reading. Ou seja, eles só fizeram substituir as 

informações contidas no e-mail dessa seção pelas próprias informações pessoais, o que 

pode comprometer a confiabilidade dos resultados da seção Writing.   

       No que se refere à abordagem comunicativa, observa-se que as questões de Rebeca 

e de Adamastor não apresentam um propósito comunicativo, visto que elas requerem 

que o aluno apenas escreva sobre um tópico, não apresentando o porquê e para quem 

escrever (WEIGLE, 2002; SCARCELLA; OXFORD, 1992). Nesse sentido, as questões 

não estão condizentes com essa abordagem. A ausência de propósito comunicativo e de 

critérios nas formas de pontuar são aspectos importantes que não foram observados por 

Rebeca, como podemos constatar no seguinte excerto. 

 

[82] 

Cristina: O que você quis avaliar nessa questão? 

Rebeca: Ah tá! Nós trabalhamos opinion adjectives. Daí botei pessoas polêmicas, né? Justin 

Bieber, Madonna, pra justamente tirar essa opinião dele [aluno]. Só que I think não 

é opinion adjectives e depois que eu fui me tocar disso.   

Cristina: Então, tu querias avaliar as opinion adjectives?  

Rebeca: E se eles teriam condições de já escrever alguma coisa na língua inglesa, nem que 

fossem duas linhas.  

Cristina: E quais são os critérios para avaliar essa produção escrita?  

Rebeca: Se ele usou opinion adjectives adequadamente, né? Na estrutura da frase e ser capaz 

de dizer: “Na minha opinião, fulano de tal é isso e isso”. Coisas que nós 

trabalhamos em sala de aula. 

Cristina: Como que seria a pontuação? 

Rebeca: O meu critério não foi tanto assim pelo tamanho, mas assim pelo conteúdo que eles 

escreveram... eh... por exemplo, também na parte gramatical, se eles tivessem 

invertido a ordem: “Lady Gaga is a singer famous!” Aí nesse caso, já descontaria 

algo porque estaria errado. Como é que eu posso explicar? Na estrutura mesmo das 

frases, né?  

                                                                         [Trecho da entrevista sobre a prova 1] 

 

        Os problemas detectados nas questões dos participantes, a meu ver, são reflexos do 

que acontece em sala de aula com relação ao ensino da escrita. Os dados das notas de 

campo mostram que o formato ‘composição’ não foi trabalhado em sala de aula, o que 

considero algo natural, pois o próprio livro didático, nas duas unidades que compõem o 

teste 1, como mostram os quadros 2.1 e 2.2, não apresenta esse tipo de formato. No 

referido livro, há mais variedade de atividades de produção e compreensão oral do que 

de produção escrita. É comum professores de inglês sentirem dificuldades de trabalhar a 

escrita em sala de aula de L2/LE. A falta de preparo e o pouco tempo em sala de aula 

para que o ensino da escrita seja realizado de forma sistemática também são fatores que 

dificultam o desenvolvimento dessa habilidade de forma eficaz. Acredito que essa falta 
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de preparo do professor de L2/LE para o ensino da escrita, à qual se refere Read (2001), 

deve-se, portanto, em grande parte pelo desconhecimento teórico-metodológico do 

professor. A esse respeito, Figueiredo (2005) e Omaggio (1986) nos alertam para o fato 

de que o ensino da escrita é uma tarefa complexa e árdua, não podendo ser feito em 

poucos minutos. Como explicam os autores, escrever, mesmo na língua materna, não se 

restringe ao ato de colocar palavras no papel. Escrever exige do aluno a capacidade de 

gerar ideias, produzir sentenças coerentes e coesas e fazer uso de uma linguagem 

adequada a um contexto específico, e, por se tratar de uma habilidade que não é 

adquirida naturalmente (GRABE; KAPLAN, 1996), é necessário que o aluno tenha 

tempo suficiente para desenvolvê-la. Finalizada a análise das experiências de elaboração 

individual dos testes, passo, a seguir, à analise das experiências de elaboração 

colaborativa dos testes realizada pelos participantes deste estudo.  

 

3.3 As experiências de elaboração colaborativa dos testes 

  

        Um dos objetivos deste estudo é documentar as experiências de elaboração de 

provas realizada colaborativamente pelos participantes, tendo como base os princípios 

de validade, de confiabilidade e da abordagem comunicativa. É importante registrar que 

os participantes elaboraram uma nova prova juntos, e essa elaboração seguiu as mesmas 

orientações da elaboração feita individualmente por eles. Ou seja, eles tiveram que 

elaborar questões para cinco seções (Reading, Use of English, Vocabulary, Listening e 

Writing), com base no conteúdo do livro didático English ID Starter. Nesta subseção, a 

análise consiste na comparação dos testes elaborados individualmente e em parceria 

para verificar se houve ou não melhorias nas provas elaboradas colaborativamente, 

observando os princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem comunicativa. 

Esta análise é feita na próxima subseção. 

 

3.3.1 Princípio da validade 

        O teste 1
48

,  elaborado por Carlos e Rebeca apresenta uma questão de Reading, 

duas de Use of English, uma de Vocabulary, uma de Listening e duas de Writing. Em 

uma primeira análise, ao compararmos o teste elaborado individualmente por cada 

participante, com o teste elaborado em parceria, podemos observar que este último 

                                                           
48

 Veja os testes elaborados colaborativamente  pelos participantes no Anexo D. 
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apresenta um maior equilíbrio com relação ao número de itens (e espaços) nas seções de 

Reading, Use of English e Vocabulary. No geral, o teste apresenta seis tipos de formatos 

de questões, como é mostrado no quadro a seguir:  

 

QUADRO 3.6 - Teste 1, elaborado colaborativamente por Carlos e Rebeca – Formatos, 

quantidades de questões e de itens 

Seções 

Reading Use of English Vocabulary Listening Writing 
No  Tipo  No  Tipo  No  Tipo  No  Tipo  No  Tipo  

1 

 

Transferên-

cia de 

informação 

(Completar 

quadro) 

(20 itens) 

1 Associação 

(5 itens) 

1 Preenchimento 

de lacuna 

(Completar 

diálogo) 

(10 espaços) 

1 Resposta 

curta, 

marcar, e 

completar

(5 itens)  

1 Preenchimen-

to de lacuna  

(Completar 

formulário) 

1 Circular 

(4 itens) 

1 Composição 

Fonte: Autora desta tese 

 

       No teste 1, elaborado por Aline, Adamastor e Fernando, a seção Reading contém 

três questões, as seções Use of English e Vocabulary contêm duas questões cada uma e 

as seções Listening e Writing contêm uma questão cada uma. No geral, o teste apresenta  

sete tipos de formatos, e as seções Use of English e de Vocabulary contêm um número 

maior de questões, de itens, e de espaços para completar, como é ilustrado no seguinte 

quadro: 

 

QUADRO 3.7 - Teste 1, elaborado colaborativamente por Aline, Adamastor e Fernando 

– Formatos, quantidades de questões e itens 

Seções 

Reading Use of English Vocabulary Listening Writing 
No  Tipo  No  Tipo  No  Tipo  No  Tipo  No  Tipo  

1 

 

Transferência de 

informação 

( Completar 

biografia) 

(3 itens) 

1 Preenchi- 

mento de 

lacuna 

(Completar 

diálogo) 

(10 itens) 

1 Preenchi- 

mento de 

lacuna 

(Completar 

frases - 5 

espaços) 

1 Múltipla 

escolha 

(4 itens) 

1 Composição 

1 Múltipla escolha 

(2 itens) 

1 Ordenação 

de palavras 

(5 itens) 

1 Associação 

com figuras  

(5 itens) 

    

1 Verdadeiro ou 

falso (2 itens) 

 

Fonte: Autora desta tese 

       Como foi mencionado no Capítulo de Metodologia deste estudo, utilizei os 

seguintes critérios para a análise dos princípios de validade, de confiabilidade e da 

abordagem comunicativa nos testes elaborados pelos participantes: se todas as 

características relativas a esses princípios foram identificadas nas questões elaboradas 
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colaborativamente pelos participantes, considero que a questão foi totalmente 

contemplada; se, pelo menos, uma característica foi identificada, os princípios foram 

parcialmente contemplados; e, se nenhuma característica foi identificada na questão, 

considero que os princípios não foram contemplados.  

       Com relação à validade de contéudo, 15, das 16 questões elaboradas pelos 

participantes deste estudo, contemplaram esse princípio, visto que elas estavam 

condizentes com o conteúdo do livro didático. Uma questão o contemplou parcialmente 

porque um item da seção Listening, elaborada por Carlos e Rebeca feriu esse princípio, 

pois requer que o aluno, após assistir a um vídeo que mostra um hóspede fazendo a 

reserva de um quarto em um hotel, marque entre as alternativas double e single, 

vocabulário que não faz parte do programa das unidades estudadas. Um fato que me 

chamou a atenção durante a fase inicial da elaboração colaborativa dos testes, fase essa 

denominada por Carlos de ‘banco de ideias’, foi o fato de Carlos ter sugerido a 

utilização de várias fontes de informação para a elaboração das questões da seção Use of 

English, o que não ocorreu quando ele elaborou o teste sozinho. Ao trabalhar com 

Rebeca, Carlos sugeriu, como materiais de apoio, os testes elaborados individualmente 

por ele e por Rebeca, o livro didático e alguns textos de autores que falam sobre 

avaliação em L2/LE. A utilização de várias fontes de informação também ocorreu 

durante a elaboração colaborativa do teste de Aline, Adamastor e Fernando, como 

vemos nos excertos, a seguir.  

 

[83] 

Adamastor: 

Aline: 

Fernando: 

Aline: 

Adamastor: 

 

Fernando: 

Adamastor: 

 

Aline: 

 

Então, uma prova tem que ter reading...vocabulary. 

Structure...listening. 

Listening e writing. 

Está certa a ordem. 

Eu vejo que as coisas no reading vão se misturar...reading com vocabulário[...]. A 

gente pode fazer o reading com duas perguntas. 

E o vocabulário que tu dissestes que vai se misturar. 

Pois é. Segundo o Brown aqui, o reading tem que ter vocabulary. Depois vamos 

para o grammar e ver quantas questões faremos [...]. 

Mas, olha! Eu fiz na primeira prova. Só que eu coloquei o texto no Reading, e no 

writing, eu pedi a mesma coisa que estava no reading entendeu? Eles quase não 

erraram porque pegaram tudo que estava no reading e trocaram pelas informações 

deles. Então não vai ser bom. 

[Trecho da elaboração da prova 1, realizada colaborativamente por Aline, 

Adamastor e Fernando]                                     

 

[84] 

Carlos: Vamos lá. O que a gente vai colocar primeiro? Verb be... coloca aí... hum... order 

of adjectives... Cadê o teu teste? O meu tá aqui. 

Rebeca: Hum? Tá aqui. 



169 
 

Carlos: Eles têm que saber colocar os adjetivos, coloca na outra linha... só. E artigos. Tá. 

Agora eles vão completar o quê? 

Rebeca: Tem muita questão de completar já. É bom variar.  

Carlos: Choose. Eles vão escolher. Vamos ver na net. 

Rebeca: Olha! Completar, completar, completar! 

Carlos: Mas é isso que eles estão aptos a fazer... não dá pra ser muito complexo. Como é 

que o texto fala? Preencher, completar? Letters, e-mails, greeting cards, 

invitations, messages, notes... (lendo um texto de avaliação em L2/LE). 

Rebeca: Não aguento mais conversa.  

Carlos: Só essa situação Rebeca que dá para fazer com nossos alunos. Olha o livro, 

Rebeca. Olha esse match. Eu estava até pensando... pra eles darem sequência.  

Rebeca: Mas isso não é estrutura. Ou é? Ou é vocabulário? 

Carlos: 

 

 

Estrutura. Sim. Where are you from?.. I’m from Brazil... Olha ali atrás no livro. É 

estrutura. Circle, complete. Match the correct response to the questions and 

answers. Are you single? Is this an English class? Aí, perfeito! 

Rebeca: Sim, é mesmo. 

  [Trecho da elaboração da prova 1, realizada colaborativamente por Carlos e 

Rebeca]                                     

            

        Podemos perceber, nos excertos  83 e 84, que os participantes iniciam a interação 

com o objetivo de organizar os procedimentos da elaboração da questão evidenciando, 

dessa forma, a importância da verbalização dos procedimentos como uma forma de 

facilitar sua compreensão (BROOKS: DONATO, 1994). Ao verbalizarem alguns 

procedimentos durante a elaboração individual de seus testes, os participantes muitas 

vezes mudavam o foco e se sentiam perdidos, o que não aconteceu quando eles 

elaboraram os testes com os colegas. O auxílio do outro, para manter o foco na 

atividade que estava sendo desenvolvida, pode ser uma justificativa para que os 

participantes não se sentissem perdidos durante a elaboração colaborativa.  

       Podemos perceber ainda nos excertos 83 e 84, que os participantes desenvolvem a 

atividade de elaboração, cada um contribuindo com aspectos diferentes. Por exemplo, 

Aline compartilha suas experiências de elaboração individual com os colegas para que 

eles não cometam os mesmos erros no teste que estão elaborando juntos. Carlos, por sua 

vez, se preocupa com a utilização de várias fontes de informação para a elaboração das 

questões, como, por exemplo, os testes elaborados por eles, o livro didático e textos que 

abordam a avaliação de L2/LE. Rebeca, por outro lado, se preocupa em variar os 

formatos das questões, permitindo que o aluno, mostre seu conhecimento por meio de 

vários tipos de formato de questão. No entanto, Carlos chama a atenção de Rebeca para 

o fato de que não se pode exigir do aluno, quando utilizamos questões muito complexas. 

Ele teve essa percepção ao ler um texto teórico sobre o que deve ser avaliado na 

produção escrita, levando-se em consideração alunos iniciantes na aprendizagem de 

L2/LE.  
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       Diante disso, podemos afirmar que esses dados corroboram os princípios teóricos 

da aprendizagem colaborativa, pois, segundo Donato (1994) e Figueiredo (2006), é 

improvável que ambos os pares possuam as mesmas limitações e os mesmos pontos 

fortes, o que mostra que é sempre possível aprender e ensinar algo novo na interação 

com o outro. Podemos perceber, por meio desses excertos, que os participantes 

contribuem com seus conhecimentos para a melhoria do teste.  

        Como afirmado anteriormente, Carlos, ao trabalhar com Rebeca, também fez uso 

da internet e do livro didático para elaborar as questões do teste. No entanto, esses 

materiais de apoio (e outros, como, por exemplo, textos sobre avaliação) serviram como 

ferramentas mediacionais, ou seja, a sua relação com elas é (re)significada porque 

deixam de ser utilizadas como modelos a serem seguidos fielmente para assumirem um 

papel de recursos mediadores na e para a construção das questões, como pôde ser 

observado no excerto 84. Carlos e Rebeca procuraram elaborar as questões por meio do 

auxílio mútuo e não apenas copiar integralmente exercícios da internet. Como vimos no 

exemplo 46, Carlos, ao elaborar a sua prova, copiou exercícios da internet e, no 

exemplo 68, Rebeca fez a mesma coisa ao copiar exercícios do livro didático 

Touchstone. Porém, ao elaborarem as questões juntos, eles não utilizaram essa 

estratégia. Desse modo, minha interpretação é a de que a interação com Rebeca, somada 

às experiências anteriores de já ter elaborado uma prova, de ter refletido sobre a sua 

elaboração e de ter recebido feedback dos alunos, fez com que Carlos (re)significasse o 

uso dessas ferramentas, favorecendo a construção de outras experiências (WELLS, 

1993), e, por conseguinte, a construção de questões mais válidas e mais adequadas ao 

seu contexto de ensino. Vejamos, a seguir, uma questão válida do ponto de vista do 

conteúdo, da seção Use of English, elaborada por Carlos e por Rebeca: 

 

[85] 

1. Match the correct response to the questions and answers. 
a- Hi, I’m Carla. What’s your name?                  (    ) No, I'm from Finland. 
b- Is this a French Class?                                      (    ) Hi. I'm Victor Santos. 
c- Are you from Mexico?                                     (    ) No, this is an English class. Sorry! 
d- Are you married?                                             (    ) No, it's a marker.  
e- Is this a pencil?                                                 (    ) Yes, I am. My husband is a wonderful man. 

Figura 20: Questão da seção Use of English, elaborada colaborativamente por Carlos e 

Rebeca 
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       Como vimos no excerto 84, em resposta à sugestão de Carlos, Rebeca questiona se 

o formato ‘correspondência’ avalia a estrutura ou o vocabulário. Carlos responde 

afirmativamente, dando-lhe exemplos. Podemos observar que, na prova que Rebeca 

elaborou sozinha, há, também, uma questão de correspondência na seção Use of English 

(ver exemplo 56). No entanto, os dados provenientes do protocolo verbal e da gravação 

em vídeo mostram que Rebeca não fez esses mesmos questionamentos quando elaborou 

essa questão sozinha, como pode ser observado no seguinte excerto: 

 

[86] 

Ok…sexta questão…match ...how are you... pode ser...Só me vem questão de associar na 

cabeça. Ai, ai, ai meu Deus! What’s your phone number...saying goodbye...Where are you 

from...[...]. Put the sentences... qual foi aquela que eu achei bem interessante do livro? Meu 

Deus! Que complicado! Unscramble...aqui...Não! (lendo o livro didático). Order the words...to 

form questions...to form questions and match them to the answers in a to e. Letra a...from 

...não...from...where...he...is...por exemplo. From where he is, seria where is he from? Letra b 

... is não...She is...married. Letra c... vamos lá...where is he from? Is she married?  

Old...how...are...they. Old how they are seria how old are they. Are you how. Agora, eles vão 

ter que associar com...hum....com as perguntas que eles vão ter que desembaralhar. I’m fine 

thanks...they’re about 25 years old e he’s from ...Angola [...] e no, she’s divorced…she’s 

divorced. A sequência aqui é d c a b. Ok.  

                              [Trecho do protocolo verbal – Seção Use of English, elaborada por Rebeca] 

        

       Como podemos observar no excerto 86, Rebeca viu o formato ‘associação’ no livro 

didático e o utilizou como modelo para elaborar a sua questão. Para assegurar maior 

confiabilidade à análise, enviei uma mensagem de voz pelo Whatsapp para Rebeca, a 

fim de obter mais esclarecimentos sobre essa questão. Vejamos a resposta de Rebeca:  

 

[87] 

Rebeca: Fiz o mesmo formato, né. Não sei direito. Acho que vi no livro e fiz. E como eu e o 

Carlos falamos um pouco da teoria da avaliação, a pressão foi maior e ter o Carlos 

para discutir me veio a dúvida mesmo. Não sei se foi isso. 

                                                                               [Trecho da entrevista no Whatsapp] 

 

        Rebeca acredita que as discussões sobre a teoria da avaliação e o fato de ter alguém 

para trocar ideias foram as razões que a levaram a ter dúvidas sobre o formato 

‘correspondência’. Sua resposta, mesmo apresentando incertezas, parece revelar que, ao 

elaborar sua prova sozinha, Rebeca fez a opção pelo formato ‘correspondência’ de 

forma irrefletida. Ou seja, ela observou que esse tipo de formato estava presente no livro 

didático e decidiu usá-lo como modelo, sem refletir sobre o que estava sendo avaliado. 

Tal reflexão foi possível a partir da interação com Carlos, pois ela teve a oportunidade 
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de fazer questionamentos, tirar suas dúvidas com ele e refletir sobre a questão que 

estavam elaborando. A reflexão de Rebeca corrobora o pensamento de Wells (1993) 

sobre o papel da linguagem nos processos de ensino e aprendizagem. Para o autor, a 

linguagem desempenha uma função especial na interação, pois, ao mesmo tempo que 

ela medeia a participação em uma dada atividade, ela permite que se reflita sobre ela. 

       Na próxima subseção, apresento a análise dos testes elaborados pelos participantes 

com enfoque no princípio da confiabilidade.  

 

3.3.2 Princípio da confiabilidade 

 

       Com relação ao princípio da confiabilidade, 10 questões, das 16 elaboradas pelos 

participantes deste estudo contemplaram totalmente esse princípio, e 5 o contemplaram 

parcialmente. Os principais problemas identificados foram: tamanho muito pequeno da 

fonte utilizada; problemas de conteúdo; escolha inadequada do gênero; e falta de clareza 

nas formas de pontuar. A título de ilustração, vejamos, a seguir, duas questões 

elaboradas por Carlos e Rebeca que apresentaram alguns problemas com relação à 

elaboração. Vejamos a questão de listening: 

[88] 

Listening section 
1. Watch a video of a man doing a registration and then answer the questions. (0,4 each; Total 
2,0) 

1.1  Where is the man?  

1.2 What’s his last name?  

1.3 What’s his first name?  

1.4 What type of room does the man want? (   )  Single         (   ) Double 

1.5  What’s the number of his room? 7_ _ _ 

 Available at http://www.youtube.com/watch?v=HIK9Ink_768 

Figura 21: Questão da seção Listening, elaborada colaborativamente por Carlos e 

Rebeca 

 

        Ao analisar a seção Listening, observei um erro de uso da língua nas instruções da 

questão. Por exemplo, Carlos e Rebeca usaram doing a reservation ao invés de checking 

in. Esse erro não compromete a confiabilidade, mas é importante evitá-lo. Observei, 

também, que no item 1.1, o aluno não precisa do áudio para fornecer a resposta correta, 

visto que o contexto foi apresentado por meio de um vídeo.  

       Outro problema foi detectado no item 1.4. Nele, o aluno precisa responder/marcar o 

tipo de quarto que o hóspede deseja. No entanto, o aluno pode marcar a alternativa 
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errada, pois o vocabulário que está cobrado na questão não condiz com o conteúdo do 

livro didático, o que pode comprometer a confiabilidade. No excerto seguinte 89, 

Rebeca chama a atenção de Carlos para esse fato, mas ele acredita que os alunos não 

vão ter dificuldades.  

       É importante ressaltar que o cometimento de erros na seção Listening deve-se 

principalmente ao fato de Carlos e Rebeca terem optado por utilizar um texto oral 

autêntico. Os participantes, ao elaborarem seus testes sozinhos e em parceria, tiveram 

dificuldade para elaborar as questões e de selecionar um aúdio compatível com o nível 

de proficiência dos alunos. Por essa razão, Aline, Adamastor e Fernando, ao lembrarem 

dos problemas que tiveram na seção Listening dos testes que elaboraram sozinhos, 

optaram por não utilizar um áudio autêntico no teste elaborado em parceria. Carlos e 

Rebeca, por sua vez, decidiram usar um texto oral autêntico. É possível notar que, 

mesmo incertos se a questão estava bem elaborada, Carlos e Rebeca mostraram 

satisfação por terem feito essa escolha. Para eles, a utilização de um vídeo propicia uma 

maior contextualização para a seção Listening, o que está de acordo com os princípios 

da abordagem comunicativa (SCARCELLA; OXFORD, 1992), como podemos 

observar nos exertos seguintes: 

 

[89] 

Carlos: 

Rebeca: 

 Carlos: 

Rebeca: 

Carlos: 

Rebeca: 

Carlos: 

Rebeca: 

Carlos: 

Rebeca: 

Carlos: 

Rebeca: 

Carlos: 

 

Rebeca: 

Carlos: 

 

Rebeca: 

 

Eu gostei do vídeo. 

Qual? 

Do friends...só achei muito curto. 

Vamos ouvir [...]. Não esse não! A gente não ensinou isso. 

Vamos ver se tem no site do Real English. 

São várias séries. Difícil. Vamos ver no site do Ello. 

Isso, uma entrevista de emprego. 

Vamos ver no site do Tedy também. 

Já sei! Preenchendo cadastro num hotel. Vamos ouvir. 

Está difícil. Por que o listening é sempre horrível? 

Calma, calma, deixa eu pegar o material de listening do Brown. 

Ver textos autênticos. 

Vamos escutar do hotel. Olha, dá pra fazer peguntas como nome sobrenome, double, 

single. 

Mas isso a gente não ensinou. 

Mas a gente dá as opções, só pra marcar. Os alunos vão conseguir ouvir. Dá para 

pedir número do room. É uma situação real. 

Perfeito! Uma situação comunicativa real! Finalmente! 

                [Trecho da elaboração da prova 1, realizada colaborativamente por Carlos e Rebeca] 
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       O próximo exemplo traz uma questão da seção de Reading, elaborada por Carlos e  

Rebeca, que apresenta um problema de elaboração que pode comprometer o princípio 

da confiabilidade, como a fonte muito pequena utilizada nos posts do Facebook.  

[90] 

Reading Section 

1. Read the posts in a Facebook group of an English class and complete the table below (each 

0,1;Total 2,0): 

 

 
 

 1.1 1.2 

FIRST NAME   

MIDDLE NAME   

LAST NAME   

NICKNAME   

COUNTRY   

CITY   

AGE   

MARITAL STATUS   

FAVORITE 
CELEBRITY 

  

OPINION WORD   
 

Figura 22: Questão da seção Reading, elaborada colaborativamente por Carlos e Rebeca 

 

 

       É importante registrar que todos os testes elaborados colaborativamente 

apresentaram falta de clareza nas formas de pontuar a produção escrita. Vejamos um 

exemplo da seção Reading, elaborada por Aline, Adamastor e Fernando, que ilustra a 

falta de clareza nas formas de pontuar a produção escrita dos alunos. 

[91] 

Writing Section (Total: 20 points) 

6.  You are sending an e-mail to register on the Official Fan Club of your favorite 

international celebrity website. Write your information. Include first and last names; 

phone number; age; nationality. Then, give your opinion about your celebrity. Write at 

least 5 sentences. 

 

 

 
 

Figura 23: Questão da seção Reading, elaborada colaborativamente por Aline, 

Adamastor e Fernando. 
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       Como podemos perceber nessa questão, não há critérios para avaliar a produção 

escrita. Para Lima Jr. (2016, p. 140), os critérios  e os descritores específicos para cada 

critério são importantes para que o aluno saiba “exatamente por que e em qual área ele 

está recebendo e perdendo pontos, podendo utilizar-se dessa experiência para uma 

melhor produção futura”.  

       Na subseção seguinte, apresentamos a análise dos testes tendo como base os 

princípios da abordagem comunicativa.  

 

3.3.3 Princípios da abordagem comunicativa 

 

       Com relação aos princípios da abordagem comunicativa, 5, das 16 questões 

elaboradas pelos participantes contemplaram totalmente esses princípios e 11 as 

contemplaram parcialmente. As principais características da abordagem comunicativa 

que foram contempladas nos testes foram: uso de gênero; texto autêntico; 

contextualização de itens gramaticais  e lexicais; avaliação de conhecimento gramatical 

com foco na forma e no significado; avaliação do vocabulário como conhecimento 

produtivo; e propósito comunicativo. Mais adiante, algumas dessas características são 

discutidas, e, a título de ilustração, apresento alguns exemplos de questões elaboradas 

pelos participantes.  

       Durante o processo de elaboração colaborativa, em termos gerais, os participantes 

se preocuparam em contextualizar todas as questões das seções que compõem os testes, 

como é ilustrado no seguinte excerto, quando Carlos e Rebeca estão elaborando uma 

questão com formato ‘associação’ para a seção Use of English: 

 
 [92] 

Rebeca: Faz aqui que eu tô cansada.  

Carlos: É verb be aqui... olha... are you single? 

Rebeca: Bora fazer umas duas dessas. 

Carlos: O que a gente tá fazendo? Tá tentando achar um design melhor pra aplicar a nossa 

estrutura... que não fique algo solto, né? Que não seja estrutura por estrutura A gente 

quer uma conversa, algo parecido que realmente faça sentido pra eles. Então, é bom 

trabalhar com questions and answers. Um match. Tem cinco aqui, vale um ponto. É 

amiga, duas questões. Vamos fazer! (Rebeca e Carlos batem nas mãos um do outro!) 

Rebeca: Hi, mas tem que ter um hi aqui, né? Olha... no início... dá uma continuidade. 

Carlos: É verdade. Então, vamos criar uma situação aqui.  

  [Trecho da elaboração da prova 1, realizada colaborativamente por Carlos e 

Rebeca]                 
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       Neste trecho, podemos observar a preocupação de Carlos em construir uma questão 

mais comunicativa para a seção Use of English. Rebeca, por outro lado, apoiando-se em 

seu conhecimento metalinguístico, chama a atenção de Carlos para uma das 

características do gênero ‘diálogo’, referindo-se à abertura do diálogo, ao mostrar a 

necessidade de acréscimo da palavra Hi para iniciar uma conversação, como é ilustrado 

pelo seguinte exempo.  

 
[93] 

1. Match the correct response to the questions and answers. 
a- Hi, I’m Carla. What’s your name?                  (    ) No, I'm from Finland. 
b- Is this a French Class?                                      (    ) Hi. I'm Victor Santos. 
c- Are you from Mexico?                                     (    ) No, this is an English class. Sorry! 
d- Are you married?                                             (    ) No, it's a marker.  
e- Is this a pencil?                                                 (    ) Yes, I am. My husband is a wonderful man. 

Figura 24: Questão da seção Use of English, elaborada colaborativamente por Carlos e 

Rebeca 

 

       Com relação ao gênero ‘diálogo’, Paiva (2007) sugere que o professor edite os 

diálogos artificiais contidos nos livros didáticos, incluindo, neles, características dos 

gêneros orais, como aberturas, fechamentos, sobreposições, hesitações etc. 

Compartilhando do pensamento da autora, acredito que essas características também 

devem estar presentes nas questões de provas, quando apresentam diálogos com o 

objetivo de contextualizar alguma habilidade que se queira avaliar. Dessa forma, o 

professor estará integrando ensino e avaliação, promovendo um efeito retroativo 

positivo nos processos de ensino e aprendizagem. 

       Podemos observar, ainda no excerto 92, a utilização de scaffoldings que favorecem 

a execução da atividade por parte dos participantes. Podemos notar que no início do 

trecho, Rebeca mostra sinais de cansaço e pede para Carlos continuar a digitação da 

questão. Ao perceber seu cansaço, Carlos procura focar a atenção de Rebeca na 

atividade, pedindo para que ela olhe para a questão dizendo “olha..are you single?”. 

Carlos, em seguida, apresenta ideias que contribuem para a conclusão da atividade, 

ilustrando, com isso, duas das seis principais funções do scaffolding, sugeridos por 

Wood, Bruner e Ross (1976), visto que Carlos está fazendo com que Rebeca não desista 

de executar a tarefa de elaborar a questão. As ideias de Carlos fizeram com que Rebeca 

continuasse a participar ativamente da elaboração da questão quando ela sugere o 

acréscimo da palavra Hi na sentença que estão elaborando. Além disso, é possível 

observar, também, que a colaboração fez com que, como aprendizes no processo de 
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elaboração de prova, Carlos e Rebeca se sentissem motivados na realização da 

atividade, o que é bastante benéfico do ponto de vista da aprendizagem colaborativa, 

pois eles percebem os resultados satisfatórios obtidos a partir de seus próprios esforços 

(ERHMAN; DÖRNYEI, 1998).        

       O trecho seguinte mostra que Aline, Adamastor e Fernando também se 

preocuparam em constuir questões mais contextualizadas para as seções de seu teste. 

 

[94] 

Fernando: 

Aline: 

Fernando: 

Aline: 

Adamastor: 

 

 

 

Adamastor: 

Fernando: 

Aline: 

Adamastor: 

Fernando: 

 

Pro reading pode ser um form. 

Hum? 

Um form de alguém. 

Sim o reading. Eu acho que tem que fazer toda uma contextualização [..]. 

Aqui a gente pode voltar e ouvir o áudio e pedir tipo what’s his telephone 

number, e-mail address, colocar personal information, uma entrevista com 

alguém que vai falar seu nome, número de telefone, colocar um contexto pra 

eles pegarem essas informações [...] 

No writing, a ideia é personal information, escreve aí Aline. 

Só que tem que ter objetivo, pra quem que eu estou escrevendo. 

Tem que ter. 

Qual é o objetivo? 

Se matricular. 

[Trecho da elaboração da seção Writing, realizada colaborativamente por Aline, 

Adamastor e Fernando] 

 

 

       Esse trecho evidencia que os participantes procuraram, de alguma forma, elaborar 

as questões do teste a partir da perspectiva do uso da língua para a comunicação. No 

excerto seguinte, apresento um trecho do processo de elaboração da seção Writing do 

teste de Carlos e Rebeca. Podemos observar que eles iniciam a elaboração da prova a 

partir dessa seção, mas antes de começar a elaboração propriamente dita, Carlos sugere 

à Rebeca que se faça o mesmo procedimento que ele fez ao elaborar a sua prova 

individualmente: abrir um documento do word para o registro das especificações da 

prova e outro para a elaboração, quando as decisões sobre os formatos e sobre os 

conteúdos das questões já tiverem sido tomadas. Tal sugestão foi acatada por Rebeca, 

que achou a ideia interessante para o planejamento da prova. Esse fato mostra que o 

conhecimento apreendido por Carlos, conforme pondera Swain (2003), pode servir 

como mediação para que Rebeca adquira novos conhecimentos. Vejamos o excerto 

seguinte, em que Carlos e Rebeca discutem os primeiros passos para a elaboração da 

prova. 
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[95] 

Carlos: O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai dar uma olhada na minha prova e na 

tua prova pra ver se dá pra gente...  

Rebeca: ... usar alguma coisa...Tu estás com o livro aí? 

Carlos: Ou adaptar. Depois a gente vai fazer um rascunho do que a gente vai fazer na prova 

e decidir quais são os conteúdos e formatos das questões, né? 

Rebeca: Deixa eu pegar um papel. 

Carlos: Não! Aqui mesmo! (no computador). A gente abre dois documentos separados. 

Espera aí que eu vou pegar o livro. Ok, tu digitas mais rápido Rebeca. Vamos lá. 

Quais são as sessões, né? Pra gente não esquecer... Reading, Use of English. 

Rebeca; Structure? 

Carlos: No! Use of English já é structure. Depois, Listening. 

Rebeca: Writing.  

Carlos: E  vocabulary. 

Rebeca: E o writing... o último, né? 

Carlos: Hum... Então, tá! Vamos ver o que o livro... primeiro a gente vai ver toda a parte 

que a gente ensinou, né? 

Rebeca: Sim. 

Carlos: What’s your name? Coloca logo as perguntas aí. 

Rebeca: What’s your name? Olha a entonação! 

Carlos: Where are you from? What’s this in English? What’s your phone number? What’s 

your last name? Aí, a parte do vocabulário. Esse é o conteúdo da unidade 1, né? 

Rebeca: 

Carlos: 

 

 

 

Rebeca: 

Sim. Legal essa ideia de colocar o que a gente vai fazer. 

Aí, a parte do vocabulário, especifica lá em cima...a gente vai ver o vocabulário 

abordado nessas perguntas...opening greetings...quando a gente for olhando essa 

seção de vocabulário, a gente já tem que pensar numa situação...pra que a gente usa 

isso, né? Tipo...opening greetings...pra que a gente usa? 

Pra comunicação. 

        [Trecho da elaboração do teste 1, realizada colaborativamente por Carlos e Rebeca]            

         

                                      

        Começar a elaboração de uma prova a partir de suas especificações é um 

procedimento eficiente e necessário, pois, segundo Bachman e Palmer (1996) e Brown 

(2004), é na fase do planejamento das especificações da prova que importantes decisões 

são tomadas em relação a vários aspectos, quais sejam: objetivo do teste; público-alvo; 

conteúdos; formatos das questões; e critérios, para citar alguns. Além desses aspectos, 

as especificações foram úteis para os participantes definirem de que forma os princípios 

da abordagem comunicativa poderiam ser contemplados no teste. 

       Para Fulcher e Davidson (2007),as especificações da prova são importantes para 

que o avaliador analise criticamente os elementos que a compõem, servindo como um 

documento útil para a elaboração de provas futuras, na medida em que permite a 

avaliação crítica das decisões tomadas. Com essa análise, o professor poderá manter, 

adaptar ou eliminar questões (ou itens) que não foram adequadas aos objetivos de 

ensino, assegurando, por conseguinte, maior confiabilidade e validade à prova que está 

sendo elaborada.  
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       É importante registrar que, na fase inicial do estabelecimento das especificações da 

prova, as decisões sobre os conteúdos das seções são orientadas com foco no 

significado e não na forma, como podemos observar no final do excerto 95. Ou seja, a 

elaboração da prova inicia-se a partir de uma perspectiva comunicativa. Vejamos um 

trecho da elaboração da seção Writing, realizada por Carlos e Rebeca, que confirma essa 

perspectiva. 

 

[96] 

Carlos: O que a gente pode trabalhar na parte de writing? Vamos lá pra ideia, pra eles 

completarem um form... isso... pra eles escreverem uma carta de apresentação para 

uma universidade... né? 

Rebeca: Hum hum...não! Ou um ou outro, senão vai ficar muito grande esse writing, não? 

Carlos: Não, porque... a gente... tu achas?... Por quê? Por que tu achas que vai ficar grande? 

Rebeca: Porque... olha! A gente está pedindo duas coisas... pra eles completarem o 

formulário e depois escreverem uma carta. Isso pode prejudicá-los. Eu já fiz isso 

antes. E também, a gente tem que ver que nossos alunos são primeiro nível e tem 

uma hora e 15 minutos pra fazer a prova.  

Carlos: É! A parte de writing ... 

Rebeca: ... eles demoram mais. 

Carlos: Tem um texto aí que fala que eles estão mais acostumados a completar as coisas... A 

gente não trabalhou... a gente não trabalhou muito a parte de writing com eles, né? 

Rebeca: É! Nao pode exigir tanto assim. 

Carlos: Só se a gente fizesse uma pergunta no writing que fosse do tipo name... address... e-

mail... Qual seria outra? Uma pergunta aqui... por exemplo, eles poderiam escrever 

mais do que uma linha. Daria tempo. 

   [Trecho da elaboração do teste 1, realizada colaborativamente por Carlos e Rebeca] 

          

                                                                      

        Carlos inicia a interação resgatando a ideia que teve ao elaborar a sua prova 

individualmente ao sugerir o gênero ‘carta’. No entanto, cobrar na prova um texto em 

que os alunos devem escrever uma carta é um aspecto negativo se considerarmos que 

esse gênero não foi trabalhado em sala, como já foi discutido anteriormente. Além da 

carta, Carlos sugere, também, o gênero ‘formulário’. Tal sugestão não foi acatada por 

Rebeca ao lembrar que, no teste que elaborou sozinha, ela já havia elaborado uma 

questão com dois formatos (ordenação de palavras e associação, na seção Use of 

English). Além disso, Rebeca questiona se o tempo é suficiente para os alunos 

terminarem a atividade proposta. Em seguida, Carlos retoma a leitura do texto sobre 

avaliação, pondera sobre o tipo de formato com o qual os alunos estariam familiarizados 

e sugere que algumas perguntas sejam feitas para resolver o problema do tempo que os 

alunos têm para fazer o teste. Diante das sugestões de Carlos, Rebeca aceita elaborar 

duas atividades para a seção Writing e sugere alguns modelos de formulário na internet. 

Enquanto isso, Carlos começa a ler um texto teórico sobre avaliação e, em seguida, 
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Rebeca passa a se interessar pela leitura do texto lido por Carlos, como podemos 

observar no excerto seguinte. 

 

[97] 

Carlos: A questão do gênero está bem aqui, ó! Intended function of writing...function can be 

thought of in terms of communicative functions as in lettters... Aí ele dá exemplos de 

cartas, né? Olha como os comandos são pequenos... imagine you are Douglas Cleve. 

Write a letter to a friend explaining the strange thing that happened to you.. 

Rebeca: Interessante... deixa eu ver... the letter has been started for you. Ela já foi começada. 

Olha! Dá pra gente fazer esse application form, sim. 

Carlos: Aí trabalha a questão do gênero. 

Rebeca:  É... não quero mais ver: “I’m not coca cola!” na prova dos meus alunos. (risos!) 

Carlos: Olha! Outra coisa que é importante a gente fazer... a gente tem que colocar uma 

tabela, mas não de instruções. Tabela de avaliação, pra não ficar tão holístico. Eu 

não lembro onde está no texto que ele fala. Esse texto é muito firme! 

Rebeca: Verdade… gostei desse texto. Deixa eu ler (Rebeca lê um trecho do texto). Olha! 

textual knowledge. 

Carlos: Primeira coisa que eles [alunos] adquirem, né? Knowlege of grammar e vocabulary. 

Rebeca: And how sentences are organized into texts. 

Carlos: Eles não entendem sobre função ou linguística social... sociolinguística ainda. 

Rebeca: Knowledge of how to use language to achieve a variety of communicative functions 

and how to vary language use appropriately in different settings. 

Carlos: Sim, trabalha a questão do comunicativo, né? Mas que eles vão só ser capazes de... 

Rebeca: ...escrever coisas simples, comunicativa, mas com foco no vocabulário e na 

gramática.  

Carlos: Ele fala outra coisa muito importante aqui, olha! O scoring com foco no vocabulário 

e estrutura. Nada de organização de texto... essas coisas mais complexas. 

 [Trecho da elaboração do teste 1, realizada colaborativamente por Carlos e Rebeca]                 

         

 

        Esse recorte mostra que Carlos e Rebeca começam a utilizar um texto teórico como 

ferramenta mediacional para auxiliá-los na construção da atividade de escrita. Podemos 

observar que ambos constroem juntos os significados da leitura que estão realizando, e, 

ao relacioná-la com o contexto de ensino em que atuam, a teoria
49

 passa a fazer mais 

sentido para eles, aproximando, por conseguinte, a relação entre teoria e prática. Esses 

dados corroboram a afirmação de Miccoli (2013, p. 13), com a qual concordo, de que 

“professores em formação inicial e continuada precisam acessar conhecimentos 

produzidos na Linguística Aplicada, relacionados à sala de aula, e por meio deles 

encontrar caminhos para conduzir ensino e aprendizagem de maneira profissional”. Esse 

recorte mostra, também, que o diálogo entre Carlos e Rebeca é revelador sob o ponto de 

vista da aprendizagem colaborativa, pois eles expõem suas opiniões, questionam e 

tentam transpor conceitos teóricos para a elaboração da questão que estão 

                                                           
49

 Em sua acepção mais formal, de acordo com Miccoli (2013, p. 13), teoria refere-se “à construção de 

explicações científicas para os eventos do cotidiano”.  
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desenvolvendo. Além disso, esse diálogo está levando-os a refletir sobre aspectos 

relativos à avaliação da produção escrita. Diante disso, concordo com as colocações de 

Swain (1999) de que a aprendizagem colaborativa faz com que os aprendizes 

externalizem o conhecimento que têm sobre algo, favorecendo o processo de reflexão, 

de revisão e de aplicação desse conhecimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Depois da leitura do texto sobre a avaliação da escrita, Carlos e Rebeca começam a 

elaborar as duas atividades que envolvem os gêneros escolhidos: ‘formulário’ e ‘carta’, 

como vemos mais adiante. Vejamos o próximo excerto, em que Carlos e Rebeca estão 

na frente do computador, tentando encontrar bons modelos de formulário e trocam 

ideias sobre a melhor forma de apresentar esse gênero utilizando o paintbrush. 

 

[98] 

Rebeca: Tá bom esse modelo. 

Carlos: Eu acho que era bom a gente tirar isso do paint. 

Rebeca: Não tem como tirar isso, Carlos! 

Carlos:  Tem sim! Coloca só uma coisa branca. 

Rebeca: É? 

Carlos:  Cadê? Onde que a gente tava mudando? É só!...forma...isso! 

Rebeca: Esse aqui? 

Carlos:  Isso... preenchimento branco. Isso! Agora tira esse name of ... 

Rebeca: Eu quero tirar essa borda aqui ó! 

Carlos:  Contorno... isso... sem contorno. Agora tira tudo!  

Rebeca: Não, péra... volta... vou voltar, tá? 

Carlos: Isso... sem contorno! Égua
50

! Trabalhar em dois é muito melhor! (Risos)  

  [Trecho da elaboração do teste 1, realizada colaborativamente por Carlos e Rebeca] 

 

 

        Observamos, nesse excerto, que Rebeca mostra-se satisfeita com o modelo de 

formulário escolhido, o que poderia ter finalizado essa etapa da elaboração. No entanto, 

a opinião de Carlos desencadeou um novo processo de negociação entre eles, o que 

resultou na melhoria do modelo escolhido, conforme podemos observar pelo comentário 

de Carlos, ao falar que “trabalhar em dois é muito melhor!”. O comentário de Carlos e a 

satisfação com os resultados obtidos mostram, como já discutido neste estudo, que a 

colaboração contribuiu para o aumento da motivação, propiciando um ambiente de 

aprendizagem mútua (ERHMAN; DÖRNYEI, 1998; FIGUEIREDO, 2006). O próximo 

excerto mostra, agora, Carlos e Rebeca discutindo a elaboração da próxima atividade 

que envolve o gênero ‘carta’. Nessa interação, eles se sentam em frente ao computador 

para decidir sobre quais aspectos que devem ser cobrados na questão.  

                                                           
50

 ‘Égua’ é uma exclamação tipicamente paraense que, dependendo da entonação, pode ser usada para 

expressar situações de alegria, espanto, tristeza, por exemplo. 
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[99] 
Carlos: Olha aqui no livro. Ask and answer people about… talk about preferences […]. 

Coloquei isso na minha prova. A gente pode perguntar na carta porque ele estuda 

inglês. 

Rebeca: Acho que não tem nada a ver. 

Carlos: E na tua prova? Tu pedes para falar sobre artistas? 

Rebeca: Sim. 

Carlos: É uma coisa que não tem nada a ver também. Vamos lá pensar... complete a form 

about a classmate... vamos lá ver o que eles abordam no livro. Olha, a gente pode 

fazer para eles escreverem. Já que vai ser cobrado só a estrutura e vocabulário, a 

gente coloca perguntas. A gente não perguntou where are you from? How old are 

you? 

Rebeca: Ah, tá! Nessa pequena carta, eles podem colocar informações: I’m fulano, I’m from 

Brazil, I live in Belém. 

Carlos: Hum hum. 

Rebeca: Então, a gente tem que procurar 4 perguntas, né? 

Carlos: Sim. Que mais? Olha aqui 1, 2, 3, 3 perguntas. 

Rebeca: Não dá pra utilizar o phone number porque já está na application form. Ninguém 

coloca número de telefone. 

Carlos: Numa carta? 

Rebeca: Ninguém põe. 

Carlos: Então, a gente tem what’s your name, where are you from, how old are you. Tá! 

Então, a gente já tem 3 perguntas, né?  

Rebeca: Vamos olhar aqui em cima.  

Carlos: What’s your favorite book?  

Rebeca: Mas, pensa amigo, por que eu vou colocar o meu livro preferido numa carta pra 

universidade? Isso não tem lógica.  

Carlos: Pra conhecer melhor o aluno? 

Rebeca: Não tem sentido, entendeu? Vamos trocar pelo e-mail. 

Carlos:  Hum. Write an e-mail answering these questions. Pronto! 

Rebeca: Não está não! Tem que contextualizar. Eu vou mandar um e-mail pra quem? 

Carlos: E o template? 

Rebeca: O que é isso? 

Carlos: Format...isso olha! 

Rebeca: Ah! Tá! 

Carlos: Pronto! Somos demais! (risos) 

 [Trecho da elaboração do teste 1, realizada colaborativamente por Carlos e Rebeca]         

 

                                                                      

        Observamos, no excerto 99, que a interação favoreceu a coconstrução de 

conhecimento, propiciou discussões sobre a teoria específica sobre avaliação, sobre o 

uso de ferramentas do word e sobre o uso adequado do gênero, visto que foi por meio 

do diálogo que Carlos e Rebeca puderam expor suas ideias, favorecendo o 

compartilhamento mútuo de conhecimento (FIGUEIREDO; LIMA, 2013). Mais 

adiante, ainda nesse excerto, na discussão sobre o gênero ‘carta’, Rebeca propõe a troca 

desse gênero pelo ‘e-mail’, por considerar que o gênero ‘e-mail’ é mais atual do que o 

sugerido por Carlos. Vejamos, no próximo exemplo, as duas questões da seção Writing, 

elaboradas por Carlos e Rebeca. 

 



183 
 

[100] 

Writing section  

1. Imagine you are applying for a scholarship for HARVARD UNIVERSITY and 

complete the application form using your personal information. (each gap 0,1 ;Total 

1,0) 

 
 

 
Adapted: http://www.petrobonus.com/applicationform.asp 
 
2. Write an e-mail to HARVARD UNIVERSITY giving the following information to complete your 
registration at the university. (Total 1,0) 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 25: Questões da seção Writing, elaboradas colaborativamente por Carlos e 

Rebeca 

 
 

        A intenção de Carlos, ao propor as duas questões na seção Writing, era fazer com 

que os alunos utilizassem as informações do formulário para escrever um e-mail. Tal 

proposta não faz muito sentido, pois não se faz isso numa situação real. Com relação à 

questão que apresenta o gênero ‘formulário’, é preciso ressaltar que o preenchimento de 

um formulário escrito em inglês, a meu ver, é mais apropriado para avaliar a 

compreensão escrita. No e-mail, embora Carlos e Rebeca tenham se preocupado em 

apresentar um propósito comunicativo, as perguntas elaboradas para avaliar a estrutura e 

o vocabulário não são condizentes com o gênero e-mail endereçados para uma 

universidade.   

       Contudo, se compararmos as questões da seção Writing elaboradas individualmente 

por Carlos e por Rebeca, percebemos que houve melhorias com relação aos princípios 

da abordagem comunicativa, quais sejam: uso de gênero; e propósito comunicativo. Na 

interação, foi possível perceber que Carlos e Rebeca compartilham, cada um com suas 

Structure: 0,5 
Vocabulary: 0,5 

 

* What's your name? 
*Where are you from? 
*What´s your Marital 
Status? 
*Where do you live? 
*How old are you? 
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experiências, conhecimentos e percepções, para que a seção Writing contemple alguns 

princípios da abordagem comunicativa. Tais melhorias ocorreram, devido ao suporte 

fornecido por ambos a partir do diálogo colaborativo estabelecido entre eles. Essas 

melhorias são discutidas na próxima seção, que trata dos efeitos da colaboração na 

qualidade dos testes, no ensino e na formação docente dos participantes.  

 

3.4 Os efeitos da colaboração na qualidade dos testes, no ensino e na formação 

  

       Esta seção trata dos efeitos da colaboração na qualidade dos testes, no ensino e na 

formação docente dos participantes. Na próxima subseção, apresento os efeitos da 

colaboração na qualidade dos testes.  

 

3.4.1 Os efeitos da colaboração na qualidade dos testes 

 

       Ao comparar os testes elaborados individualmente com os testes elaborados 

colaborativamente, pude verificar que o teste elaborado em parceria, em termos gerais, 

melhorou em vários aspectos, principalmente em relação aos princípios de 

confiabilidade e da abordagem comunicativa. Para uma melhor visualização dessas 

melhorias, apresento, mais adiante, quadros descritivos da análise dos testes elaborados 

individualmente e de forma colaborativa. O objetivo é mostrar um resumo da análise 

desses testes e discutir as principais diferenças entre esses processos.  

       A análise do teste elaborado individualmente por Carlos mostra que, com relação ao 

princípio da validade de conteúdo, das 8 questões presentes no teste, 4 contemplaram 

totalmente esse princípio. Em 3 questões, esse princípio foi parcialmente contemplado e 

não foi contemplado em 1 questão. Com relação ao princípio da confiabilidade, 1 o 

contemplou totalmente, e 7 o contemplaram parcialmente. Alguns problemas foram 

identificados: formato não condizente com o livro didático; falta de clareza nas 

instruções e nas formas de pontuar; nível de dificuldade não condizente com o nível de 

proficiência dos alunos; e problemas relacionados ao conteúdo. No que se refere aos 

princípios da abordagem comunicativa, das 8 questões elaboradas por Carlos, 2 

contemplaram totalmente esses princípios, e 6 os contemplaram parcialmente, visto que 

algumas questões, por exemplo, focalizaram somente a forma. Além disso, algumas 

questões não apresentaram propósito comunicativo, a fonte do texto utilizado não foi 

identificada e houve inadequações quanto ao uso do gênero ‘carta formal’.  
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       A análise do teste elaborado individualmente por Rebeca, com relação ao princípio 

de validade de conteúdo, mostra que todas as questões presentes no teste contemplaram 

totalmente esse princípio. Quanto ao princípio da confiabilidade, 5 o contemplaram 

totalmente, e 4 o contemplaram parcialmente. Os principais problemas identificados 

foram: má qualidade das figuras e falta de clareza nas formas de pontuar em todas as 

questões. No que diz respeito aos princípios da abordagem comunicativa, das 9 questões 

elaboradas por Rebeca, 1 os contemplou totalmente, e 6 os contemplaram parcialmente, 

e 2 não os contemplou. Os principais problemas identificados foram: questões que 

focalizaram somente a forma; uso de texto não autêntico; ausência de propósito 

comunicativo; fonte do texto utilizado não foi identificada; avaliação do vocabulário 

como reconhecimento; e gênero não identificado.  

       O quadro a seguir mostra um resumo da análise do testes elaborados 

individualmente por Carlos e por Rebeca, com base nos princípios de validade, de 

confiabilidade e da abordagem comunicativa. 
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Fonte: Autora desta tese 

 

       A análise do teste elaborado colaborativamente por Carlos e Rebeca evidencia que, 

em relação ao princípio da validade de contéudo, 6, das 7 questões elaboradas pelos 

participantes deste estudo, contemplaram totalmente esse princípio, e 1 o contemplou 

parcialmente na seção Listening. Com relação ao princípio da confiabilidade, 2, das 7 

questões elaboradas pelos participantes deste estudo, o contemplaram totalmente, e 5 o 

contemplaram parcialmente. Os principais problemas identificados foram: tamanho 

pequeno da fonte utilizada nos posts do Facebook na seção Reading; o aluno consegue 

responder ao item 1.1 da seção Listening sem precisar ouvir o áudio; conteúdo não 

condizente com o livro didático no item 1.4 da seção Listening; a questão 1 avalia a 

QUADRO 3.8: Análise das provas elaboradas individualmente por Carlos e 

Rebeca, com base nos princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem 

comunicativa  

 Validade Confiabilidade Abordagem 

Comunicativa 

Carlos  

 
Total de 

questões 

(8) 

- Totalmente (4) 

- Parcialmente (3) 

- Não contemplada (1) 

 

Principal problema 

identificado: conteúdo não 

condizente com o livro 

didático. 

 

 

- Totalmente (1) 

- Parcialmente  (7) 

 

 

Principais problemas 

identificados: formato 

não condizente com o 

livro didático; falta de 

clareza nas instruções e 

nas formas de pontuar; 

nível de dificuldade não 

condizente com o nível 

de proficiência dos 

alunos; e problemas 

relacionados ao 

conteúdo. 

- Totalmente (2) 

- Parcialmente (6) 

 

 

Principais problemas 

identificados: questões 

com foco na forma; 

ausência de propósito 

comunicativo; a fonte do 

texto não identificada; e 

inadequações quanto ao 

uso do gênero ‘carta 

formal’. 

Rebeca 

 
Total de 

questões 

(9) 

 

- Totalmente (9) 

 

 

- Totalmente (5) 

- Parcialmente  (4) 

 

Principais problemas 

identificados: má 

qualidade das figuras; 

e falta de clareza nas 

formas de pontuar em 

todas as questões. 

- Totalmente (1) 

- Parcialmente (6) 

- Não contempladas (2) 

 

Principais problemas 

identificados: questões 

que focalizaram somente 

a forma; uso de texto não 

autêntico; ausência de 

propósito comunicativo; 

fonte do texto utilizado 

não foi identificada; 

avaliação do vocabulário 

como reconhecimento; e 

gênero não identificado. 
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leitura e não a escrita na seção Writing; e falta de clareza nas formas de pontuar na 

questão 2 da seção Writing. Com relação aos aos princípios da abordagem 

comunicativa, das 7 questões elaboradas, 3 os contemplaram totalmente, e 4 os 

contemplaram parcialmente. Os principais problemas identificados foram: ausência de 

propósito comunicativo nas seções Reading e Listening; avaliação do vocabulário como 

reconhecimento; e inadequações quanto ao uso do gênero ‘e-mail’ na seção Writing.  

       O quadro a seguir mostra a análise do teste elaborado de forma colaborativa por 

Carlos e Rebeca, com base nos princípios de validade, de confiabilidade e da 

abordagem comunicativa.  

 

QUADRO 3.9: Análise da prova elaborada colaborativamente por Carlos e 

Rebeca, com base nos princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem 

comunicativa 

 Validade Confiabilidade Abordagem 

Comunicativa 
Carlos 

e 

Rebeca 

 
Total de 

questões 

(7) 

- Totalmente (6) 

- Parcialmente (1) 

 

Problema identificado em 

um item na seção Listening. 

-  Totalmente (2) 

- Parcialmente (5) 

 

Problemas identificados: 

 fonte pequena na seção 

Reading; no item 1.1 da 

seção Listening o aluno 

não precisa ouvir o 

áudio; conteúdo não 

condizente com o livro 

didático no item 1.4 da 

seção Listening; a 

questão 1 avalia a leitura 

e não a escrita na seção 

Writing; e falta de 

clareza nas formas de 

pontuar na questão 2 da 

seção Writing. 

-  Totalmente (3) 

- Parcialmente (4) 

 

Problemas 

identificados: ausência 

de propósito 

comunicativo nas 

seções Reading e 

Listening; avaliação do 

vocabulário como 

reconhecimento; e 

inadequações quanto ao 

uso do gênero ‘e-mail’ 

na seção Writing. 

Fonte: Autora desta tese 

 

       Como podemos observar no Quadro 3.8, em relação ao princípio da validade de 

conteúdo, a prova elaborada individualmente por Carlos contém 4 questões que 

contemplaram totalmente esse princípio, 3 o contemplaram parcialmente e 1 não o 

contemplou. Na prova de Rebeca, todos as questões contemplaram esse princípio. Já na 

prova que elaboraram juntos, como podemos observar no Quadro 3.9, apenas um item 

na seção Listening feriu esse princípio. Esses resultados mostram que a prova elaborada 

em parceria apresentou melhorias se comparada à prova que Carlos elaborou sozinho, 
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pois, como já foi discutido na subção 3.2.1.1, a prova de Carlos, em alguns itens, 

apresentou falta de clareza em relação ao que se estava avaliando, ou seja, as instruções 

não informavam de forma clara o que o aluno deveria fazer, além de conter aspectos do 

conteúdo não condizentes com o conteúdo do livro didático.  

       No que se refere ao princípio da confiabilidade, podemos observar que o teste 

elaborado em parceria apresentou maior confiabilidade do que os testes elaborados 

individualmente por Carlos e por Rebeca, visto que houve poucos problemas que 

feriram esse princípio. Um fato a ser ressaltado é que todas as instruções do teste 

elaborado colaborativamente por Carlos e Rebeca foram revisadas por Rebeca. Como 

ela é o par mais competente no que se refere ao conhecimento linguístico, minha 

interpretação é a de que as constantes revisões feitas por Rebeca contribuíram para a 

pouca incidência de problemas em relação à validade e à confiabilidade. 

       No que se refere aos princípios da abordagem comunicativa, como é ilustrado nos 

Quadros 3.8 e 3.9, a maioria das questões das provas elaboradas colaborativamente e de 

forma individual contemplou parcialmente esses princípios. Vale ressaltar um efeito 

negativo da colaboração no teste elaborado de forma colaborativa por Carlos e Rebeca 

no que se refere-se à seção Vocabulary. Para essa seção, os participantes utilizaram o 

modelo de questão da prova de Carlos na tentativa de melhorá-lo. Nela, o aluno deve 

preencher as lacunas de um diálogo com palavras a partir do contexto, como ilustrado a 

seguir. 

 

[101] 

IV – Vocabulary 

1- Complete the dialog : 

 

 
 

Figura 26: Questão da seção Vocabulary, elaborada individualmente por Carlos.  
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       Por sua vez, no teste elaborado por Carlos e Rebeca, as instruções apresentam um 

contexto, e a sequência do texto ficou mais coerente.  

 
[102] 

Vocabulary Section  

1. Stephanny is a new student in Boston College and she asks about a classroom object. Read 

the conversation and complete the gaps with the words in the box. (0,2 each; Total 2,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Questão da seção Vocabulary, elaborada colaborativamente por Carlos e 

Rebeca. 

 

      

       Como pudemos observar no exemplo 102, há opções para o preenchimento das 

lacunas, ou seja, o que está sendo avaliado é o vocabulário como reconhecimento. Por 

outro lado, no teste que Carlos elaborou sozinho, como ilustrado no exemplo 101, não 

há opções para o preenchimento dos espaços, o que configura a avaliação do 

vocabulário como conhecimento produtivo. Nesse sentido, a seção Vocabulary 

elaborada por Carlos está mais condizente com a abordagem comunicativa, conforme 

sugere Read (2000), o que ilustra que nem sempre a colaboração promove resultados 

melhores em relação à atividade que está sendo desenvolvida. Em outras palavras, há 

situações em que o trabalho colaborativo pode levar à “regressão” (FIGUEIREDO, 

2001; TUDGE, 1990), que, no caso deste estudo, refere-se ao fato de Carlos e Rebeca 

terem optado por avaliarem o vocabulário como reconhecimento e não como 

conhecimento produtivo. 

       Apesar disso, a análise dos dados mostra que, no geral, a prova que Carlos e Rebeca 

elaboraram juntos contemplaram mais princípios da abordagem comunicativa do que as 

provas elaboradas individualmente por eles. Com base nesses resultados, em termos 
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gerais, o teste que Carlos e Rebeca elaboraram juntos foi mais condizente com os 

princípios de confiabilidade e da abordagem comunicativa. 

       A análise do teste elaborado individualmente por Aline mostra que, com relação ao 

princípio da validade de conteúdo, todas as 9 questões contemplaram totalmente esse 

princípio. Com relação ao princípio da confiabilidade, 6, das 9 questão elaboradas, o 

contemplaram totalmente, e 3 o contemplaram parcialmente. Alguns problemas 

encontrados foram: uso de bandeiras para avaliar o vocabulário relacionado às 

nacionalidades; nível de dificuldade das questões; má qualidade de figuras; e falta de 

clareza nas instruções e nas formas de pontuar. Já no que se refere aos princípios da 

abordagem comunicativa, das 9 questões elaboradas por Aline, 2 os contemplaram 

totalmente, e 7, os contemplaram parcialmente. Alguns problemas identificados foram: 

texto não autêntico; predominância de questões com foco na forma; avaliação do 

vocabulário como reconhecimento; ausência de propósito comunicativo; e fonte do 

texto não identificada.  

       A análise do teste elaborado individualmente por Adamastor no que diz respeito ao 

princípio da validade de conteúdo evidencia que todas as 7 questões presentes no teste 

contemplaram totalmente esse princípio. Com relação ao princípio da confiabilidade, 

das 7 questões elaboradas, 3 o contemplaram totalmente, e 4 o contemplaram 

parcialmente. Alguns problemas identificados foram: má qualidade das figuras; falta de 

clareza nas instruções; nível de dificuldade não condizente com o nível de proficiência 

dos alunos; tipo de formato; e falta de clareza nas formas de pontuar em todas as 

questões. No que diz respeito aos princípios da abordagem comunicativa, 1 questão 

contemplou totalmente esses princípios, 3 os contemplaram parcialmente, e 3 não os 

contemplaram. Os principais problemas identificados foram: texto não autêntico; 

questões que focalizam mais a forma do que o significado; ausência de propósito 

comunicativo; e itens lexicais avaliados como reconhecimento e de forma isolada; e 

gênero não identificado.  

       A análise do teste elaborado individualmente por Fernando mostra que, com relação 

ao princípio da validade de conteúdo, 5 o contemplaram totalmente, e 2 o contemplaram 

parcialmente esse princípio. No que se refere ao princípio da confiabilidade, das 7 

questões presentes no teste, 1 o contemplou, e 6 o contemplou parcialmente. Alguns 

problemas que feriram esse princípio foram: má qualidade das figuras; falta de clareza 

nas instruções e nas formas de pontuar; tipo de formato; e nível de dificuldade não 

condizente com o nível dos alunos. Já no que se refere aos princípios da abordagem 
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comunicativa, todas as 7 questões elaboradas contemplaram parcialmente esses 

princípios. Alguns problemas identificados foram: gênero textual não identificado; 

questões com foco na forma; avaliação do vocabulário como reconhecimento; e 

ausência de propósito comunicativo.  

       O quadro a seguir mostra um resumo da análise das provas elaboradas 

individualmente por Aline, Adamastor e Fernando, com base nos princípios de validade, 

de confiabilidade e da abordagem comunicativa. 

QUADRO 3.10: Análise das provas elaboradas individualmente por Aline, 

Adamastor e Fernando, com base nos princípios de validade, de confiabilidade e 

da abordagem comunicativa 

 Validade Confiabilidade Abordagem Comunicativa 
Aline 

 
Total de 

questões (9) 

- Totalmente (9) 

 

 

- Totalmente (6) 

- Parcialmente (3) 

- Alguns problemas 

identificados: uso de 

bandeiras para avaliar o 

vocabulário relacionado 

às nacionalidades; nível 

de dificuldade das 

questões; má qualidade de 

figuras; e falta de clareza 

nas instruções e nas 

formas de pontuar. 

- Totalmente (2) 

- Parcialmente (7) 

 

- Alguns problemas 

identificados: texto não 

autêntico; predominância de 

questões com foco na forma; 

avaliação do vocabulário 

como reconhecimento; 

ausência de propósito 

comunicativo; e fonte do 

texto não identificada.  
Adamastor 

 

Total de 

questões (7) 
 

 

 

- Totalmente (7) 

 

- Totalmente (3) 

- Parcialmente (4) 

 

- Alguns problemas 

identificados: má 

qualidade das figuras; 

falta de clareza nas 

instruções; nível de 

dificuldade não 

condizente com o nível de 

proficiência dos alunos; 

tipo de formato; e falta de 

clareza nas formas de 

pontuar em todas as 

questões. 

- Totalmente (1) 

- Parcialmente (3) 

- Não contempladas (3) 

 

- Alguns problemas 

identificados: texto não 

autêntico; questões que 

focalizam mais a forma do 

que o significado; ausência 

de propósito comunicativo; e 

itens lexicais avaliados como 

reconhecimento e de forma 

isolada; e gênero não 

identificado.  

  

Fernando  

 
Total de 

questões (7) 

- Totalmente (5) 

- Parcialmente (2) 

 

- Totalmente (1) 

- Parcialmente (6) 

-Alguns problemas 

identificados: má 

qualidade das figuras; 

falta de clareza nas 

instruções e nas formas de 

pontuar; tipo de formato; 

e nível de dificuldade não 

condizente com o nível 

dos alunos. 

- Parcialmente (7) 

 

-Alguns problemas 

identificados: gênero textual 

não identificado; questões 

com foco na forma; avaliação 

do vocabulário como 

reconhecimento; e ausência 

de propósito comunicativo. 

Fonte: Autora desta tese 
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       A análise do teste elaborado colaborativamente por Aline, Adamastor e Fernando 

mostra que, em relação ao princípio da validade de contéudo, todas as questões o 

contemplaram totalmente. Com relação ao princípio da confiabilidade, 8, das 9 questões 

elaboradas, o contemplaram totalmente, e 1 o contemplaram parcialmente. Os principais 

problemas identificados foram: falta de clareza nas instruções e nas formas de pontuar; 

formato não condizente com o livro didático; No que diz respeito aos princípios da 

abordagem comunicativa, das 9 questões elaboradas, 3 os contemplaram totalmente, e 6 

os contemplaram parcialmente. Os principais problemas identificados foram: questões 

com foco na forma; avaliação do vocabulário como reconhecimento; e ausência de 

propósito comunicativo; texto não autêntico; e fonte do texto não identificada.  

       O quadro a seguir mostra a análise do teste elaborado de forma colaborativa por 

Aline, Adamastor e Fernando, com base nos princípios de validade, de confiabilidade e 

da abordagem comunicativa. 

 

QUADRO 3.11: Análise da prova elaborada colaborativamente por Aline, 

Adamastor e Fernando, com base nos princípios de validade, de confiabilidade e 

da abordagem comunicativa 

 Validade Confiabilidade Abordagem 

Comunicativa 
Aline, 

Adamastor e 

Fernando 

 
Total de 

questões (9) 

- Totalmente (9) 

 

 

 

- Totalmente (8) 

- Parcialmente (1) 

 

-Alguns problemas 

identificados: falta de 

clareza nas instruções e 

nas formas de pontuar; 

formato não condizente 

com o livro didático. 

- Totalmente (3) 

- Parcialmente (6) 

 

-Alguns problemas 

identificados: questões 

com foco na forma; 

avaliação do vocabulário 

como reconhecimento; e 

ausência de propósito 

comunicativo; texto não 

autêntico; e fonte do texto 

não identificada. 

Fonte: Autora desta tese 

      

       Os Quadros 3.10, 3.11 e 3.12 mostram que, a maioria das questões das provas 

elaboradas individualmente e de forma colaborativa por Aline, Adamastor e Fernando, 

contemplaram totalmente o princípio da validade de conteúdo. Quanto ao princípio de 

confiabilidade, podemos observar que a maioria das questões elaboradas por Aline não 

apresentou problemas relativos a esse princípio. Por sua vez, as provas que Adamastor e 

Fernando elaboraram sozinhos apresentaram, na maioria das questões, problemas que 

comprometeram a confiabilidade. Na prova que elaboraram colaborativamente, o 
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princípio da confiabilidade foi contemplado totalmente na maioria das questões. No que 

se refere aos princípios da abordagem comunicativa, como podemos observar no 

Quadro 3.10,3.11 e 3.12, a maioria das questões elaboradas individualmente e de forma 

colaborativa contemplaram parcialmente esses princípios. No entanto, considero que a 

prova que Aline, Adamastor e Fernando elaboraram juntos contemplaram mais 

princípios da abordagem comunicativa do que as provas que eles elaboraram 

individualmente.  

       A análise das provas elaboradas individualmente e de forma colaborativa pelos 

participantes evidencia que a prova elaborada colaborativamente apresentou melhorias 

por contemplar, principalmente, os princípios de confiabilidade e da abordagem 

comunicativa. Essas melhorias foram percebidas pelos participantes ao fazerem uma 

comparação entre as provas que elaboraram sozinhos e as que elaboraram com o colega, 

como mostram o seguintes excertos: 

 

[103] 

Aline: 

 

 

Eu acho que a prova feita com os meninos foi melhor. O texto do Reading, 

vocabulário, eu lembro que eu não tinha a mínima ideia de como fazer. Eu não 

contextualizei, ficou solto...deixa eu ver [...]. A parte da gramática, as provas se 

assemelham, né? O meu listening não deu certo e, nessa segunda questão, eu 

não gostei. O listening feito com os meninos foi melhor...e o writing também 

foi melhor. Acho que melhorou. Não teve problema com o áudio. 

Cristina: 

Aline: 

No geral, qual a prova que você acha que foi melhor? 

A que nós fizemos juntos porque nós já tínhamos experiência e a gente discutiu 

muito também. 

                                                                                                         [Trecho da entrevista final] 

                                                                                                    

[104] 

Adamastor: 

 

 

 

Eu acho que a prova juntos está mais clara pro aluno. Está mais organizada 

também [...]. O writing está mais comunicativo nessa prova que nós elaboramos. 

A minha prova está muito confusa [...]. No geral, eu prefiro a prova do grupo 

porque eu tive o apoio teórico e o apoio do grupo. Foi bem melhor o resultado do 

grupo do que o trabalho individual. 

                                                                                                       [Trecho da entrevista final]            

[105] 

Carlos: 

 

Eu acho que melhorou bastante em vários aspectos [...]. Está mais clara, a 

pontuação clara, bem contextualizada. Acho que com a ajuda de um outro olhar e 

do que eu li dos textos, nossa prova foi melhor, foi um trabalho mais completo. A 

gente trabalhava numa sintonia muito boa. 

                                                                                                         [Trecho da entrevista final] 

 

        Como podemos observar nesses relatos, os participantes perceberam que houve 

melhorias na prova elaborada colaborativamente. Tais melhorias ocorreram devido às 
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negociações ocorridas durante o processo de elaboração da prova, visto que, por meio 

dessas negociações, os partipantes puderam compartilhar suas ideias e experiências, 

fazer questionamentos, refletir mais sobre o processo de elaboração, favorecendo, dessa 

forma, a construção mútua de conhecimento (BRUFFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2006; 

FIGUEIREDO; LIMA, 2013; SWAIN, 1999). Além disso, ao elaborarem juntos o teste, 

os participantes puderam fazer revisões para evitar problemas em sua elaboração. O 

excerto seguinte mostra que, ao elaborarem uma questão da seção Use of English, Aline 

e Adamastor ensaiaram várias vezes o diálogo para tornar o texto coerente e sem erros 

linguísticos. 

 

[106] 

Fernando: 

Aline: 

Adamastor: 

 

Fernando: 

Adamastor: 

 

 

Aline: 

Adamastor: 

Fernando: 

Aline: 

Adamastor: 

Fernando: 

Aline: 

Adamastor: 

 

Aline: 

Fernando: 

Aline: 

 

Fernando: 

Aline: 

 

Adamastor: 

Aline: 

Adamastor: 

Aline: 

Fernando: 

Aline: 

Adamastor: 

Aline: 

Aline: 

Adamastor: 

Vamos elaborar um diálogo simples porque é primeiro nível. 

Eu também acho. 

Ok.Vai ser ser assim...receptionist... how can I help you? What’s your name? E 

como a gente vai fazer o comando? 

Read the dialogs and complete with [...]. 

Recepcionist says: Hi, hello... Ou hi, good morning, sir. É a recepcionista que 

fala primeiro, né? Quem chega é quem fala primeiro. Sou o Tonny: Good 

morning, man. 

Man? Está muito informal. É só colocar o good morning e pronto! 

Hi, good morning. Aí, a recepcionista diz: how can I help you? Hi, sir. Are 

you... 

married?..(risos) 

Já tão rápido?(risos) 

E o que ele quer? 

Pois é. 

Ele quer estudar inglês. Sou o Tonny. Hi, good morning. I want to study at CL. 

Aí, a recepcionista says: Ok, sure. What’s your name? [...] 

Eu sou a secretary. Mas Tonny é nickname.  

É. Tem que ser Antonio ou então Anthony. 

É. Ele quer estudar inglês sendo que ele já é americano? Não tem coerência 

(risos). 

Verdade! 

Vamos mudar. I’m Angelo. Vamos pensar numa situação real. Ele quer estudar 

aqui e quer fazer a matrícula.  

Ok, de novo. Hi, good morning. I want to study French at CL.  

Sure. What’s your name, please? 

I’m Angelo. 

Where are you from?  

Já que ele quer estudar francês, ele pode ser americano ou espanhol [...]. 

Falta fazer how old are you e what’s your e-mail address. 

Vamos lá. Hi, good morning. I want to study French at CL.  

Sure. What’s your full name, please? 

Angelo de La Rosa de Matias. 

Ok. And where are you from? 

 [Trecho da elaboração da prova 1, realizada colaborativamente por Aline, 

Adamastor e Fernando] 
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       Podemos observar nesse trecho que os três participantes colaboraram para a 

construção do diálogo. Fernando sempre dava sugestões para melhorar o diálogo, e 

Aline e Adamastor ensaiaram várias vezes o diálogo. Esse ensaio, provavelmente não 

aconteceria durante uma elaboração individual do teste, pois nesse tipo de elaboração 

não se tem com quem praticar uma conversação.  

       Além do diálogo colaborativo estabelecido entre os participantes, julgo oportuno 

acrescentar que tais melhorias também ocorreram por várias razões. Observei que 

algumas perguntas das entrevistas realizadas após a elaboração individual da prova 

desencadearam um processo de reflexão nos participantes sobre alguns problemas 

detectados nas questões que elaboraram, como falta de clareza nas instruções, erros de 

digitação, falta de clareza nas formas de pontuar, entre outros. Além disso, por meio das 

sessões reflexivas, os participantes puderam discutir sobre aspectos relacionados ao dia 

da aplicação da prova e a forma como proveram feedback aos alunos. Os participantes 

puderam, assim, refletir sobre a necessidade de orientar melhor o aluno no dia da 

aplicação da prova, tecendo comentários sobre seus resultados de forma mais detalhada 

para que os alunos pudessem compreender quais aspectos de sua aprendizagem 

precisam ser melhorados.  

       Nesse sentido, acredito que a interação com o outro propiciou momentos de 

reflexão importantes para que os participantes pudessem analisar as questões com mais 

cuidado e tirar suas próprias conclusões sobre as possíveis causas e consequências de 

questões mal elaboradas nos processos de ensino e aprendizagem. A meu ver, um dos 

fatores que concorreram para o surgimento dos problemas discutidos neste capítulo 

refere-se à ausência de uma reflexão mais profunda no momento da elaboração 

individual e ao pouco conhecimento de como elaborar um teste de L2/LE, o que deixa 

transparecer a necessidade de mais discussões teóricas sobre a avaliação nas disciplinas 

da graduação.  

       Por meio da análise dos dados, pudemos constatar, por exemplo, que, durante a 

elaboração individual de algumas questões, os participantes simplesmente copiaram 

modelos de questões da internet e do livro didático, mudando apenas algumas palavras 

(ver exemplos 47 e 56). Utilizar modelos de questões do livro didático de forma 

irrefletida tem implicações para os processos de ensino e aprendizagem e de avaliação 

com relação ao papel do livro didático. Como pudemos constatar ao longo da análise de 

dados, os participantes utilizam o livro didático não somente como um apoio 

pedagógico, mas como uma ferramenta a ser seguida fielmente no ensino. Nesse 
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sentido, é natural que essa ferramenta também seja utilizada da mesma forma na 

avaliação, ou seja, como um modelo a ser seguido para a elaboração das questões da 

prova.  

       Por outro lado, o livro didático nem sempre serviu de apoio para algumas questões 

da prova dos participantes. Na seção Writing da prova de Carlos, por exemplo, o aluno 

precisa escrever um e-mail para a universidade de Harvard, o que mostra que ele usou a 

sua criatividade para tentar construir uma questão mais condizente com os princípios da 

abordagem comunicativa. Embora alguns gêneros (como o ‘formulário’) estejam 

presentes no livro didático English ID Starter, eles não são trabalhados de modo a 

favorecer a aprendizagem de forma efetiva, pois servem, na maioria das vezes, apenas 

como pretexto para o ensino da gramática e do vocabulário ou como um meio de 

apresentar o tema de uma dada unidade. Segundo Dell’Isola (2009, p. 106), para que o 

uso de gêneros textuais favoreça a aprendizagem, é preciso que seus aspectos funcionais 

sejam trabalhados, pois é por meio dos gêneros que o “aprendiz pode compreender o 

funcionamento das comunidades discursivas e as formas da língua em uso”. 

Infelizmente, conforme observa a autora, essa é uma lacuna presente na maioria dos 

livros didáticos de L2/LE disponíveis no mercado. A meu ver, essa lacuna precisa ser 

preenchida na graduação, quando o aluno em formação está começando a aprender a 

ensinar uma L2/LE, e, no CL, quando ele está começando a aprender a relacionar teoria 

e prática durante o seu processo de formação. A seguir, passo para a próxima subseção 

que trata dos efeitos da colaboração no ensino. 

 

3.4.2 Os efeitos da colaboração no ensino  

 

       Ao avaliarem suas experiências de colaboração durante a realização deste trabalho, 

os participantes mencionaram algumas mudanças no seu fazer pedagógico. Por 

exemplo, as aulas de Carlos passaram a ser mais comunicativas e menos estruturalistas. 

Carlos e Fernando fizeram com que seus alunos praticassem mais a habilidade de 

compreensão oral em sala de aula. Em seu relato, Carlos afirma que ele e Rebeca 

passaram a elaborar juntos as aulas com foco mais no uso da língua para a comunicação, 

o que configura um efeito retroativo positivo no planejamento de ensino e na prática 

docente (SCARAMUCCI, 2004), como podemos observar nos seguintes excertos: 
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[107] 

Fernando: 

 

 

 

Cristina: 

Fernando: 

 

Eu percebi que o listening eu precisava trabalhar mais em sala e eu acho que eu 

melhorei um pouco em sala. E se eu precisar elaborar uma prova, eu já tenho 

alguma base pra fazer. Eu achei muito proveitosa essa experiência. Já não vou 

ficar tão perdido futuramente. 

Como assim melhorou o listening em sala? 

Pratiquei mais as estratégias, dei mais atenção pro listening. 

                                                                                        [Trecho da entrevista final] 

 

[108] 

Carlos: 

 

 

Eu vi que os meus alunos agradeceram mais. Eu consegui avaliar melhor o 

aprendizado deles. Ficou mais claro onde eu precisava melhorar eh...os meus 

planejamentos. Por exemplo, a parte de listening, que sempre foi a minha pior 

parte, eu pensei: “Bom, se eu estou tendo muita dificuldade, o meu aluno também 

deve ter”. Então, vamos ver isso na prova”. Se comparar minhas provas 

elaboradas sozinho com as provas elaboradas em dupla, eu tive essa evolução na 

parte do listening. Primeiro, adaptar o listening para o nível dos alunos, depois 

adaptar a tarefa. Isso foi muito importante para eu prestar atenção nisso, que eu 

precisava praticar mais o listening em sala. Então, eu vejo que eu melhorei muito 

a minha forma de dar aula, não foi só avaliação.                                                                                

Cristina: Mas você efetivamente praticou mais o listening em sala? 

Carlos: Sim, a gente elaborou duas atividades de listening. Eu escolhi o áudio, e a Rebeca 

revisou as perguntas. Só que eu dei uma sugestão pra ela que ela não acolheu. Ela 

gostou, mas não fez. Foi uma atividade comunicativa de trazer para sala de aula 

comida para trabalhar a última unidade Can I help you? Ela preferiu mostrar um 

diálogo no slide. Eu já queria mostrar para os meus alunos como eles agiriam na 

vida real. Então, quando eu tinha dúvida em alguma atividade, eu pedia para ela 

revisar, dar a opinião da atividade para eu ensinar. Ela revisava e perguntava 

como eu ia fazer. Já que estávamos fazendo a prova juntos, a gente começou a 

planejar juntos as aulas. Ela ajudava na construção das atividades e isso refletiu 

muito no nosso ensino. 

Cristina: Então, a elaboração da prova levou vocês a planejar as aulas juntos?  

Carlos: Sim, começamos a fazer juntos [...]. O stimulated recall foi muito bom, porque eu 

pude ver como eu sou em sala de aula, como eu me posiciono, ver o que eu 

preciso melhorar na minha postura, e melhorou bastante. Mudei até na questão de 

dar aula. 

Cristina: Como assim? 

Carlos: Quando você se enxerga, você começa a reconhecer os seus erros, passei a olhar 

mais para o meu aluno ao ensinar. 

                                                                                      [Trecho da entrevista final] 

 

 

        Como podemos perceber nesses relatos, a experiência da colaboração e da reflexão 

sobre o processo da avaliação influenciou diretamente na prática pedagógica dos 

participantes, provocando efeitos positivos nos processos de ensino e aprendizagem, 

visto que eles não só perceberam o que precisava ser melhorado em sala de aula, como 

realizaram ações para implementar essas melhorias. A seguir, passo para a próxima 

subseção que trata dos efeitos da colaboração na formação docente dos participantes 

desta pesquisa.   
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3.4.3 Os efeitos da colaboração na formação docente dos participantes 

 

       A experiência da colaboração influenciou na formação dos participantes, visto que 

eles passaram a refletir sobre vários aspectos importantes, tais como: o trabalho 

colaborativo; as relações interpessoais dentro e fora de sala de aula; e a relação entre 

ensino e avaliação.    

 

3.4.3.1 Reflexões sobre o trabalho colaborativo 

 

       O trabalho colaborativo realizado durante a realização deste estudo fez com que os 

participantes percebessem de que forma a colaboração influenciou os processos de 

elaboração dos testes, na aplicação desses testes e no fornecimento de feedback dado 

aos alunos. Em seus relatos, os participantes apontam vários aspectos positivos da 

colaboração com relação a esses processos. Por exemplo, a percepção de que a opinião 

do colega é importante para uma autoavaliação de erros cometidos, a percepção de que 

trabalhar em parceria propicia a geração e a discussão de novas ideias e a percepção de 

que o auxílio do colega é importante para tirar dúvidas quando elas ocorrem, conforme 

podemos observar nos seguintes relatos:  

 

[109] 

Fernando: 

 

 

 

Eu vi que eu prefiro trabalhar em grupo porque eu consigo ver a opinião dos 

outros. Eu posso estar fazendo uma coisa e estar achando ótima, mas quando eu 

vejo a opinião dos outros eu posso refletir, ver as coisas erradas que eu poderia 

melhorar e muito. Eu percebi isso. Muitas coisas que eu fiz sozinho na minha 

prova individual, se eu tivesse com alguém do lado me ajudando, talvez eu não 

cometesse os erros que eu cometi. Eu acho muito melhor trabalhar em conjunto. 

Cristina: 

Fernando: 
E como você avalia a experiência do stimulated recall? 

Eu achei muito positivo porque dá para ver coisas que a gente faz em sala de 

aula que a gente deveria evitar. Muitas coisas a gente consegue visualizar isso. 

Dá para ver melhor como você trabalhou. Dá pra discutir com o colega. É 

melhor do que ficar lembrando porque a gente não vai conseguir lembrar direito. 

Eu acho muito proveitoso usar o vídeo inclusive para analisar as nossas aulas. 

De repente, você faz uma coisa e nem percebe. Aí com o vídeo, você consegue 

visualizar isso e vai aprendendo com o que os colegas fazem. 

                                                                                   [Trecho da entrevista final] 
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[111] 

Rebeca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina: 

Rebeca: 

 

Eu acho muito mais fácil o trabalho com o colega do que sozinha. Quando você 

faz sozinha você nã tem para onde correr, para quem perguntar e ouvir a 

opinião. Isso é muito complicado. Eu senti muita dificuldade fazendo a prova 

sozinha e já com o Carlos foi mais fácil. Eu aprendi que o outro tem sempre algo 

para te ensinar. Você nunca sabe tudo. No começo eu pensava: “Isso vai ser 

fichinha, muito fácil, eu vou elaborar uma prova e pronto!”. Mas, vi que não era 

não. Com o Carlos foi diferente. Na parte da abordagem comunicativa, eu 

sugeria a questão, e ele perguntava onde é que entraria a abordagem 

comunicativa. A gente ficava pensando e chegávamos numa ideia. O 

interessante é que cada um traz uma bagagem, né? Tanto de vida quanto 

acadêmica e da própria língua inglesa. Isso que é bacana porque são duas 

pessoas discutindo, pessoas totalmente diferentes e você percebe que a atividade 

de fazer junto deu certo, com erros, mas deu certo. 

E como você avalia a experiência do stimulated recall? 

Eu gostei muito, assim, não que eu goste de me ver no vídeo (risos). Mas, eu 

achei interessante porque quando você se vê de um outro ângulo, você já 

começa a analisar mais. Eu pensava: “Não gente, eu fazia aquilo errado, eu não 

posso mais errar!” Eu ficava me policiando na sala de aula. Depois, eu vi que eu 

evoluí como profissional. Eu achei isso interessante. 

                                                                                     [Trecho da entrevista final] 

 

 

[112] 

Aline: 

 

Eu achei interessante porque além de um dar uma ideia daqui e outro dar uma 

ideia dali, às vezes tem um errinho que a gente não percebe. Aí o colega vai e 

corrige. É mais interessante do que fazer só [...]. A discussão que teve foi muito 

positiva, a troca de ideias, porque o Fernando pensa de um jeito, o Adamastor de 

outro, eu penso de outro. Então, dá pra construir um conhecimento dessa troca. 

Cristina: Você pode explicar melhor? 

Aline: 

 

 

 

 

 

Cristina: 

Em grupo eu aprendi realmente a contextualizar melhor as questões. No reading 

o Adamastor me ajudou bastante ao falar da teoria, sobre skimming, scanning. 

Eu aprendi com o Fernando a colocar mais diálogos. A gente repetia os diálogos 

para ver se fazia sentido. A gente trocava os papéis para ver se estava coerente. 

Não sei se daria tão certo eu conversar comigo mesma (risos). Fomos criando o 

diálogo cada um colaborando com ideias. 

Ok, e como você avalia a experiência do stimulated recall? 

[110] 

Adamastor: 

 

 

 

 

 

Cristina: 

Adamastor: 

 

Prefiro trabalhar com o grupo porque não vai ser só eu dando opinião, assim 

como não vai ser só o outro dando apenas a opinião dele. Esse trabalho em 

conjunto deixa o produto final mais polido, melhor. Apesar de levar mais tempo, 

fica melhor finalizado, acredito eu [...]. Quando você faz a prova com o colega é 

mais legal porque surgem ideias novas e você copia alguma, você aprende mais 

na verdade.  

E como você avalia a experiência do stimulated recall? 

Eu aprendi que eu tenho que me mexer menos (risos). Ser mais calmo porque 

sou muito ansioso. O que ficou mais evidente, pra mim, é que eu preciso 

trabalhar num ritmo mais devagar. É muita coisa positiva. Não consigo falar 

tudo. É muito interessante você assisistir ao que você faz e ver como o aluno 

reage. O mais interessante também é ver o colega. [...]. Eu aprendi com o 

Fernando e Aline a forma como eles davam o feedback, por exemplo, o 

Fernando lia toda a prova e no feedback eu aprendi que deveria comentar mais 

os resultados dos alunos. 

                                                                                     [Trecho da entrevista final] 
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Aline: Eu gostei muito porque eu vi que eu poderia ter feito coisas que o colega fez, ou 

se ele fez uma coisa que não é tão legal você reflete: “Não, isso eu não vou 

fazer!”. É interessante aprender com o colega, por exemplo, dar o feedback no 

powerpoint como o Adamastor fez, colocar a prova e comentar para os alunos 

verem como está aprendizagem deles, o que precisa melhorar. Eu só pegava a 

prova e entregava.  

                                                                                     [Trecho da entrevista final] 

 

       Os excertos evidenciam vários pontos positivos do trabalho colaborativo. Por 

exemplo, o compartilhamento de ideias propiciou discussões teóricas e reflexões não 

somente sobre a melhor forma de elaborar as questões do teste,  mas também sobre 

como melhorar a aplicação e o fornecimento de feedback. Aline, por exemplo, apenas 

entregava a prova com a nota para o aluno. Ao ver seus colegas fornecendo o feedback 

no dia da entrega dos resultados durante a sessão reflexiva, ela tomou consciência da 

importância de se fazerem comentários sobre os resultados da prova para a melhoria da 

aprendizagem do aluno. Nesse sentido, os participantes perceberam que trabalhar em 

parceria favorece a aprendizagem mútua, o compartilhamento de experiências e a 

coconstrução do conhecimento (BRUFFEE, 2009).  

       Os participantes perceberam, também, que a oportunidade de expor suas opiniões e 

dúvidas e ouvir as ideias do colega, fez com que eles se sentissem mais tranquilos, mais 

motivados e mais confiantes para tomar decisões sobre a melhor forma de elaborar as 

questões do teste, o que não aconteceu quando eles as elaboraram sozinhos. Como 

mostram os exemplos 38 e 46, ao trabalharem sozinhos na elaboração do teste, os 

participantes se sentiram muitas vezes perdidos e inseguros por não terem com quem 

compartilhar suas dúvidas e a quem pedir auxílio. Ao trabalhar em parceria, esses 

sentimentos negativos foram, aos poucos, sendo substituídos por sentimentos mais 

positivos, pois eles perceberam que o colega também tinha dificuldades com questões 

relativas à avaliação e que todos tinham algo a colaborar para a melhoria do teste. Essa 

percepção, a meu ver, aumentou a motivação e a autoconfiança ds participantes. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Figueiredo (2001). O autor constatou 

que os alunos, ao fazerem a correção dialogada, tornaram-se mais motivados e menos 

ansiosos ao cometerem erros, pois perceberam que todo mundo erra e que o erro é algo 

natural no processo de aprendizagem.         

       Embora os dados tenham evidenciado aspectos positivos do trabalho colaborativo, 

com exceção de Adamastor e Rebeca, os participantes mencionaram, também, alguns 

aspectos negativos da colaboração, como podemos observar nos próximos excertos:  
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[113] 

Fernando: 

 

 

Os pontos negativos eu acho que foi o tempo pra revisão. É preciso mais tempo. 

                                                                                         [Trecho da entrevista final] 

 

[114] 

Carlos: 

 

Só a questão de eu ter que me adaptar aos horários da Rebeca. Isso era realmente 

um pouco chato. Eu tinha tempo livre e eu precisava resolver outras coisas e às 

vezes eu estava com muita vontade de fazer as coisas e a Rebeca reclamava: “Ah, 

eu estou cansada!”. Mas eu entendia os problemas dela.  

                                                                                         [Trecho da entrevista final] 

 

[115] 

Aline: 

 

Negativo, deixa eu pensar... é que às vezes a nossa opinião não vale. Às vezes eu 

falava: “Não, gente, isso não foi trabalhado em sala e eu ouvia: “Mas, vamos fazer 

algo diferente!”. E demorava muito tempo nessa discussão. 

                                                                                          [Trecho da entrevista final] 

 

 

       Os principais problemas mencionados pelos participantes na elaboração 

colaborativa dos testes referem-se à dificuldade de conciliar os horários para os 

encontros, à dificuldade de dedicar mais tempo para fazer a revisão do teste, e à 

dificuldade de aceitar a opinião do outro. É interessante notar que, embora Aline tenha 

mencionado mais aspectos positivos do que negativos em relação ao trabalho 

colaborativo, ela prefere elaborar sozinha o seu teste, pois é uma característica de sua 

personalidade trabalhar de forma individual, conforme podemos constatar no excerto 

seguinte: 

 

[116] 

Aline: 

 

 

Cristina: 

Aline: 

 

Eu aprendi com eles, no entanto, eu acho que eu prefiro trabalhar sozinha. Prefiro 

ter uma pessoa para quando tiver pronto o teste eu pedir para resolver a prova pra 

ver se está boa. Eu gostaria de uma segunda opinião. 

E por que você prefere fazer o teste sozinha? 

Porque eu estou na minha zona de conforto, de trabalhar só. Sou assim mesmo. É 

da minha personalidade. Eu vou e pesquiso. Então, eu gosto de fazer as coisas só. 

Sou um pouco fechada nesse sentido. Mas até que eu gostaria de trabalhar com 

outros grupos pra ver como seria. Mas, preferência mesmo, depois dessa 

experiência, eu prefiro fazer só. Isso acontece em outros aspectos da minha vida, ir 

ao teatro ou comprar roupa. Eu gosto de fazer só, porque se for alguém, eu já vou 

me estressar. 

                                                                                                     [Trecho da entrevista final] 

 

       O relato de Aline mostra que, além da necessidade de considerarmos as 

experiências anteriores, as crenças, as concepções sobre os processos de ensino e 

aprendizagem e de avaliação, e os fatores contextuais como o tempo, por exemplo, há 

outros fatores importantes que devem ser levados em conta ao propormos o trabalho 
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colaborativo para o aluno em formação. Como professores formadores, precisamos 

considerar, também, a maturidade do aluno, bem como as características da sua 

personalidade para compreendermos melhor a forma como pensam e como agem em 

sala de aula. Ao refletir sobre a preferência de Aline em trabalhar sozinha na elaboração 

do teste, passei a me questionar se as características de sua personalidade não estariam 

influenciando a sua prática pedagógica, pois como já foi discutido anteriormente, Aline 

não promovia muitas oportunidades de interação em sala de aula.  

       Face a essas reflexões, acredito que a aprendizagem colaborativa precisa ser 

discutida com os nossos alunos para que eles percebam os benefícios e os aspectos 

negativos do trabalho colaborativo, não somente em relação aos processos de ensino e 

aprendizagem, mas também em relação à avaliação.   

  

3.4.3.2 Reflexões sobre as relações interpessoais 

 

       Ao falarem sobre a experiência da colaboração, os participantes fizeram referência 

às relações interpessoais como um aspecto positivo dessa experiência, visto que 

perceberam, entre outros aspectos, a importância de que o outro tem sempre algo a 

compartilhar e que é preciso ouvir e respeitar as opiniões do colega.  Os relatos dos 

participantes levam-nos a refletir sobre a importância do trabalho colaborativo não 

apenas nas esferas acadêmica e profissional, mas também na pessoal. Podemos observar 

que eles passaram a refletir sobre a necessidade de saber lidar com o outro, a partir da 

perspectiva de que, quando estamos interagindo com outra pessoa, há sempre algo que 

podemos aprender e que nem sempre a nossa opinião deve prevalecer. Além disso, com 

a experiência da colaboração, os participantes puderam aprender que é importante expor 

suas ideias e defendê-las, mas aprenderam, também, que o processo de negociação 

exige que saibamos ceder em algum momento da interação. Em seu relato, Carlos deixa 

transparecer que a experiência da colaboração foi além da aprendizagem de saber lidar 

com o outro, pois a sua relação de amizade com Rebeca ficou mais fortalecida. As 

reflexões dos participantes sobre as relações interpessoais são ilustradas nos excertos a 

seguir. 

 

[117] 

Rebeca: 

 

O que mais marcou e é que aprendi que às vezes não é só a minha opinião que 

vale. Por mais que eu achasse alguma coisa que não estivesse adequada, tem que 

ter um jeito certo para você falar, para você dar a sua opinião e ter a humildade 

de acatar a opinião do outro [...]. Eu sou de querer que a minha opinião 
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prevaleça, mas isso mudou.  

                                                                                                     [Trecho da entrevista final] 

[118] 

Fernando: 

 

 

Às vezes, a pessoa fala uma coisa que você não acha tão interessante e você tem 

que saber lidar. Eu vi que eu consigo lidar bem porque você sozinho não 

consegue enxergar. Você acha perfeito, mas sempre tem alguma coisa que a 

outra pessoa pode ver e dar opinião. 

                                                                                     [Trecho da entrevista final] 

 

[119] 

Adamastor: 

 

Eu era muito detalhista e preso às minhas ideias. Agora, eu já sou mais humilde 

e fui aprendendo também que, às vezes, a sua ideia não é boa e você tem que 

deixar pra lá. 

                                                                                                              [Trecho da entrevista final] 

[120] 

Carlos: 

 

Bom, houve muitas situações difíceis por causa do humor da Rebeca. Às vezes 

eu precisava fazer com que ela aceitasse a minha ideia quando eu sabia que 

estava boa, mas ao mesmo tempo não queria me indispor. Quando ela falava 

com certa rispidez eu falava: “Não amiga, o que tu achas disso ou daquilo?”. Foi 

um exercício de paciência, tanto com a Rebeca, como em relação aos meus 

alunos. Isso refletiu na sala de aula também. Fiquei mais paciente com eles. 

Então, com a Rebeca, eu pude aprender que você nunca pode dizer: “Olha, isso 

está errado!”. Então, isso foi um fator positivo. Muitas vezes ela ficava 

relutante, mas depois reconhecia que ela precisava mudar. Se vai mudar ou não, 

é outra história, mas ela reconhece que ela precisa melhorar esse lado 

interpessoal. É um passo positivo, né? Talvez o fato de ela saber mais de língua 

acaba alimentando o ego. Só sei que foi uma experiência que melhorou muito a 

minha relação com ela. Eu fiquei muito mais próximo dela. Ela se tornou a 

minha melhor amiga por causa desta pesquisa.  

                                                                                                     [Trecho da entrevista final] 

        

       A aprendizagem de saber lidar com o outro, a meu ver, é fundamental para o futuro 

professor, visto que ele precisará saber desenvolver relações interpessoais em seus 

contextos de ensino e saber lidar com conflitos que poderão ocorrer em sala de aula. 

 

3.4.3.3  Reflexões sobre a relação entre ensino e avaliação           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       Um dos aspectos que emergiram durante a elaboração colaborativa dos testes foi o  

fato de os participantes sempre mencionarem o ensino para justificar as tomadas de 

decisão sobre o que incluir ou não incluir no teste. Ao elaborarem os testes sozinhos, os 

participantes também fazem referência ao que foi ensinado ou não em sala de aula, mas, 

durante o processo de elaboração realizado em parceria, eles tomaram decisões de 

forma mais refletida sobre vários aspectos da elaboração do teste. Os próximos excertos 

mostram, por exemplo, que os participantes, ao elaborarem a seção Vocabulary, se 
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apoiaram em teóricos sobre a avaliação, selecionaram o conteúdo que deve ser cobrado 

no teste, selecionaram os formatos e quantidades de questões, e discutiram as formas de 

pontuar as questões.  

 

[121] 

Fernando: 

Adamastor: 

 

 

Aline: 

Adamastor: 

 

 

Aline: 

Adamastor: 

Aline: 

Adamastor: 

 

 

Aline: 

Fernando: 

Aline: 

 

Adamastor: 

Aline: 

 

Adamastor: 

Aline: 

Fernando: 

Aline: 

Fernando: 

Adamastor: 

 

Por que fazer sentença com essa imagem? 

Porque ela envolve componentes de grandes estruturas, e, segundo o Brown, ela 

envolve componentes como palavras, pronúncia, entendeu? Está evidente que o 

que está envolvendo aqui é palavra, vocabulário. É uma questão boa pra seção 

do vocabulário, né? 

Sim, imagem. Até aí está ótimo! Eles já conhecem. 

Beleza! A gente ia depois pra formação de frases. Olha aqui (livro do Brown), o 

número 5, uma situação que nós poderíamos fazer, uma situação de sala de aula, 

objetos que eles já aprenderam, board, pencil, né? Marker. 

Sim. Perfeito, mas marker? Marker não! 

Tá! Vamos ver mais opções. 

Eu estou achando muita coisa, estamos pedindo muita coisa. 

Por exemplo, o professor está escrevendo no quadro: teacher is looking at the 

board. 

Mas a gente não pode colocar teacher is looking porque... 

...sim, é mesmo. Eles ainda não viram presente contínuo [...]. 

Tem aqui no livro e nós treinamos isso com eles, né? Colocar em ordem é 

estrutura. Acho bem apropriado. 

Realmente, tem muito no livro, e eu já vi numa prova antes.  

Coloca algumas sentenças pra colocar em ordem. A gente cria algumas, o que tu 

achas Adamastor? É interessante porque avalia a estrutura. 

Sim. Mais structure só o Saussure! (risos). 

A gente coloca cinco questões, né? 

Como a gente vai avaliar? Cada uma vai valer. 

Dois pontos.  

0,2 décimos cada questão. 

Dois pontos porque  é vinte pontos no total. 

[Trecho da elaboração colaborativa do teste 1, realizada por Aline, Adamastor e 

Fernando] 

 

 

       Os participantes, ao serem levados a refletir pelo colega, passaram a ser mais 

conscientes de que eles só podem avaliar o que efetivamente foi ensinado em sala de 

aula (RUSSELL; AIRASIAN, 2014). Essas reflexões feitas durante o processo 

formativo que os participantes vivenciaram durante a experiência da elaboração dos 

testes, durante as entrevistas sobre a elaboração e durante as sessões reflexivas sobre a 

aplicação e o fornecimento de feedback aguçaram suas percepções de que ensino e 

avaliação são processos interligados, ou seja, a avaliação não é um processo isolado dos 

processos de ensino e aprendizagem.  

       Em suas reflexões finais sobre a realização deste estudo, os participantes 

comentaram que perceberam melhor que a avaliação não está a serviço apenas da 
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aprendizagem, mas ela é importante para avaliar a atuação deles em sala de aula. Tais 

comentários dos participantes vão ao encontro das afirmações de Scaramucci (2004, p. 

50-51). Para a autora, “a avaliação não é apenas central ao processo de ensino e de 

aprendizagem; é, sobretudo, o elemento integrador entre os dois processos”. Ao 

perceberem que a avaliação é importante para subsidiar o ensino, os participantes 

passaram a ser mais criteriosos ao avaliar os alunos. Além disso, perceberam, também, 

que esses critérios precisavam estar claros para os alunos. Nesse sentido, os 

participantes passaram a ficar mais conscientes da importância da avaliação não como 

um momento estático e isolado de atribuição de notas ou de conceitos, mas como uma 

ferramenta pedagógica que visa a melhorar os processos de ensino e aprendizagem, 

como podemos observar nos seguintes excertos:  

 
[122] 

Adamastor: 

 

 

 

 

 

 

Cristina: 

Adamastor: 

 

 

Hoje eu vejo que preciso ser mais criterioso. Eu continuo acreditando na prova 

como uma forma de avaliação porque é um documento que você tem que o 

aluno recebeu aquele conteúdo e conseguiu processá-lo, pelo menos na forma 

escrita. Mas hoje, eu estou mais aberto para conhecer novas formas de 

avaliação. E o que ficou mais evidente foi o ensino relacionado com a avaliação. 

É o efeito retroativo, né? [...]. Eu acho que eu aprendi a ser menos passivo com 

relação à avaliação.  

Como assim? 

Na graduação, por exemplo, comecei a prestar atenção como eu era avaliado e 

ver como eu estava avaliando ao participar desta pesquisa. Vi que antes a 

importância da avaliação era para o aluno passar de série. 

                                                                                     [Trecho da entrevista final] 

 

 [123] 

Fernando: 

 

Antes eu não tinha tanto critério assim e com toda essa experiência, eu vi que a 

gente tem que esclarecer os nossos critérios de avaliação paro aluno entender 

sobre o que ele está sendo avaliado. Então, algumas coisas eu preciso melhorar 

na explicação, no ensino. Eu vejo que eu poderia ter trabalhado melhor tal 

habilidade. Hoje, a minha visão sobre a importância da avaliação mudou, quer 

dizer, eu vejo que ela é muito importante. Não é só dar nota. Não sei porque a 

gente não tem uma disciplina dessa. A gente não trabalhou a avaliação na 

graduação. Eu acho que todo professor deveria estudar sobre avaliação. Todo 

esse conhecimento vai ser muito válido para mim como professor. 

                                                                                                              [Trecho da entrevista final] 

[124] 

Rebeca: 

 

 

Cristina: 

Rebeca: 

 

 

 

 

 

A avaliação é muito importante. Continuo achando isso, mas depende de como 

você vai avaliar. Percebi que a avaliação é um mundo, uma coisa enorme. 

Professora, não sei explicar muito bem. 

Fale como você se sentir confortável. 

O que eu percebi é que a avaliação é importante, mas você tem que avaliar de 

uma forma que o seu aluno saiba porque ele está sendo avaliado e pra que e não 

avaliar por uma simples tradição. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. 

“Gente, por que a gente faz prova?” Tem que pensar no aluno, sempre pensar no 

aluno. Hoje eu não vou fazer uma prova porque eu preciso fazer uma prova. 
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Cristina: 

Rebeca: 

Avaliação é uma coisa muito séria. Então, eu fiz a prova pensando nos alunos e 

tudo fez mais sentido. Eu corrigia a prova com eles, a gente via juntos o que eles 

erraram, aí eu trabalhava com eles justamente o assunto que eles tiveram mais 

dificuldades, né? Tem um nome pra isso. É o reteach. Só me lembro da palavra 

em inglês e eu nunca tinha pensado nisso. 

Como assim? 

Antes eu achava muito chato porque eu não via muito a função de avaliar. Eu 

via que avaliar era só dar a prova e dar a nota e acabou. Ao trabalhar com o 

colega, tive uma ideia mais positiva da avaliação porque envolve muita coisa, 

né? Eu gostei de ouvir a teoria, de ver que a avaliação tem que ser voltada para o 

acompanhar o desenvolvimento do aluno. A gente não estuda muito 

aprofundadamente sobre avaliação. Eu me sinto privilegiada de ter participado 

desta pesquisa porque eu aprendi algo a mais que eu vejo que meus colegas não 

sabem. Hoje em dia eu já sei fazer uma prova com uma abordagem 

comunicativa (risos). E ver que todo detalhe da prova é importante, por 

exemplo, um comando para mim pode estar muito claro, mas paro aluno, não.  

                                                                                     [Trecho da entrevista final] 

 

[125] 

Aline: 

 

 

 

 

Cristina: 

Aline: 

 

 

Eu vejo que eu mudei hoje. Hoje eu explico o comando direitinho na hora de 

explicar, já dou o feedback porque antes eu só pegava a prova, o aluno via o que 

errou e me devolvia. Se quisesse tirar dúvida, depois ele me perguntava. E já 

comento e vejo os erros. Eu chamo atenção e ensino de novo aquele tópico. 

Antes eu não fazia nada. Então, mudou consideravelmente em muitos aspectos. 

Quais são esses aspectos? 

A forma de avaliar, de dar o feedback, como elaborar uma prova. Fazer o 

reteach quando eles não entenderam, né? 

                                                                                    [Trecho da entrevista final] 

 

[126] 

Carlos: 

 

Foi uma experiência que partiu da ideia de elaborar uma prova, mas que se 

refletiu em várias áreas da nossa vida, tanto pessoal, como profissional e 

acadêmica. Eu acho que foi além do que era a proposta da pesquisa. Eu não 

pensava que eu iria crescer tanto, em tão pouco tempo. Eu vi que eu amadureci 

na academia com meus professores da graduação, me dedicando mais, e na 

relação com os meus alunos, no aspecto interpessoal. Então, foram vários 

fatores. Eu nunca pensei que isso aconteceria porque eu separava ensino da 

avaliação. E quando você percebe que é totalmente interligado, é quando você 

percebe: “Poxa, eu estou fazendo bobagem. Como é que eu vou avaliar o que eu 

não ensinei?” Então, a avaliação influencia no ensino, que influencia na minha 

parceria ao elaborar atividades de ensino, que influencia na minha relação 

pessoal com a Rebeca, que influencia na minha maneira de tratar as pessoas. 

Então, foram várias áreas influenciadas que eu consigo perceber uma melhora. 

Vou ser um profissional melhor daqui para frente. Eu só tenho a agradecer. Foi 

muito trabalho, muito trabalho, mas foi uma aprendizagem, e os momentos de 

reflexão foi um fator que me ajudou bastante porque a partir do momento que eu 

comecei a refletir em conjunto, eu comecei a refletir sozinho e a mudar a minha 

postura. Antes, no início das minhas aulas, eu ficava muito tenso. Depois, eu já 

começava a ter domínio de sala de aula e domínio das minhas emoções também. 

Quando você começa a observar que essas coisas se influenciam é muito mais 

prazeroso. Passei até a ganhar mais confiança de meus professores porque eles 

me pediam para substitui-los quando não podeiam dar uma aula. Me sinto um 

profissional mais completo e minha formação mais completa.   

                                                                                     [Trecho da entrevista final] 
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       Como podemos observar nesses excertos, os participantes, ao final da pesquisa, 

passaram a perceber com mais clareza a relação entre ensino e avaliação. Essa 

percepção foi possível quando a eles foi dada a oportunidade de elaborar seus próprios 

testes, de falar sobre a elaboração, de refletir sobre as suas posturas nos momentos de 

aplicação e de fornecimento de feedback aos alunos. Ao discutirem sobre o conteúdo do 

teste, o ensino foi trazido a todo momento para as tomadas de decisão sobre o que, 

como e para que avaliar. Como podemos perceber no excerto 125, Carlos mostra a 

importância de se conhecer o que subjaz às tomadas de decisão do professor com 

relação ao processo avaliativo, pois nossas ações não acontecem num vácuo, de forma 

isolada e tampouco podem ser reduzidas ao plano individual. Assim, é preciso dar voz 

ao professor. É preciso que ele tenha uma participação mais ativa no processo avaliativo 

para que possa perceber, ou pelo menos dar a oportunidade para que tome consciência, 

na prática, de que avaliar não é simplesmente aplicar um teste e atribuir notas ou 

conceitos.  

       Os relatos de Rebeca e de Carlos, na perspectiva de Vygotsky (1978), evidenciam 

que, por meio da colaboração, eles passaram pelo processo de regulação pelo outro para 

o de autoregulação. Rebeca, por exemplo, afirma que já sabe fazer uma prova de L2/LE 

seguindo os princípios da abordagem comunicativa. Carlos, por sua vez, reconhece que 

passou ter mais segurança com relação ao seu fazer pedagógico. Essa segurança, como 

ele mesmo afirma, fez com que ele se sentisse “um profissional mais completo”. Nesse 

sentido, Carlos deixa transparecer que a sua postura mudou em relação à avaliação, na 

medida em que ele deixou de ser um aplicador de provas, para ser um educador. Dessa 

forma, ao perceber a importância da avaliação nos processos de ensino e aprendizagem, 

Carlos passou a ter a visão do ensino de uma L2/LE como uma profissão e não somente 

como uma atividade que permite um ganho financeiro para suprir as necessidades 

imediatas ou como uma forma de ampliar oportunidades para melhores posições no 

mercado de trabalho, como mostra o excerto 1, na subseção 3.1.1.1 deste capítulo.  

       As reflexões dos participantes sobre a experiência da colaboração na prática 

avaliativa mostram que o seu conhecimento sobre a avaliação foi ampliado, provocando 

mudanças nas formas como atribuem significados ao processo avaliativo como um todo. 

Tais reflexões também geraram mudanças na prática docente dos participantes, pois eles 

se preocuparam em melhorar algum aspecto do ensino, proporcionando, dessa forma,  

melhorias não apenas na aprendizagem, mas também nas suas formas de ensinar.  
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      A experiência da colaboração no processo avaliativo provocou efeitos positivos não 

somente na qualidade das provas, mas também no ensino e na formação dos 

participantes. Esses efeitos são influenciados por uma teia de relações de natureza 

diversa, que envolve tanto processos interpessoais quanto intrapessoais e fatores 

contextuais que se entrecruzam a todo momento, influenciando uns aos outros. Dessa 

forma, acredito que a investigação da experiência da colaboração no processo avaliativo 

permitiu-me compreender melhor os vários elementos que se interconectam e que 

subjazem às tomadas de decisões do professor ao elaborar uma prova de L2/LE, como, 

por exemplo, decisões ao elencar os critérios de correção, ao selecionar os formatos de 

questões, ao verificar a clareza das instruções colocados nos testes. Além disso, este 

estudo permitiu-me compreender que o ato de avaliar é influenciado por vários fatores, 

como, por exemplo, as crenças, as experiências anteriores, as concepções sobre os 

processos de ensino e aprendizagem e avaliação, fatores afetivos e contextuais, 

características da personalidade, entre outros.  

       Tendo apresentado a análise dos dados deste estudo, passemos à parte conclusiva 

desta pesquisa.  
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

 

       Esta parte do trabalho está dividida em quatro subdivisões. Na primeira, retomo as 

perguntas de pesquisa que nortearam esta investigação. Na segunda, apresento algumas 

de suas limitações. Na terceira, proponho algumas sugestões para futuros estudos sobre 

a avaliação nos processos de ensino e aprendizagem de L2/LE. Por fim, na quarta e 

última subdivisão, teço algumas considerações finais deste trabalho.  

        

Retomando as perguntas de pesquisa 

 

       Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender e descrever as experiências de 

avaliar de professores de inglês em formação inicial. A tese defendida neste trabalho foi 

a de que a experiência de elaborar e compreender o processo de elaboração de provas, 

por meio do trabalho colaborativo, durante o processo de formação do professor, tem 

efeitos na qualidade dessas provas, no ensino e na formação docente. Com base nos 

resultados obtidos, respondo às três perguntas de pesquisa que nortearam esta 

investigação. 

 

1) De que forma os professores em formação, participantes deste estudo, elaboram 

individualmente suas provas, observando-se os princípios de validade, de 

confiabilidade e da abordagem comunicativa? 

 

       Para responder a esta pergunta, solicitei aos participantes que, individualmente, 

verbalizassem seus pensamentos durante o processo de elaboração dos testes e realizei 

entrevistas para compreender melhor como esse processo foi realizado. A análise dos 
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dados me possibilita afirmar que o processo de elaboração de um teste de L2/LE, 

observando-se os princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem 

comunicativa, é muito difícil, pois requer tempo, reflexão, e conhecimentos específicos 

na área da avaliação. Os dados do protocolo verbal mostram que, em vários momentos 

da elaboração dos testes, os participantes se sentiram perdidos e inseguros por não 

saberem como elaborar uma determinada questão. Ao serem questionados sobre as 

razões das dificuldades encontradas, os participantes mencionaram dois principais 

fatores: a falta de conhecimento sobre como elaborar um teste de L2/LE e a falta de 

alguém para trocar ideias. Assim, face às dificuldades encontradas, foi possível observar 

que os participantes optavam por elaborar questões com formatos semelhantes aos 

encontrados em exercícios no livro didático que utilizam na condução de suas aulas. Foi 

possível observar, também, que os principais materiais de apoio para a elaboração 

individual dos testes foram a internet e o livro didático.  

       Em relação aos princípios de qualidade da avaliação, a análise dos dados evidencia 

que o princípio da validade de conteúdo foi totalmente contemplado pela maioria das 

questões elaboradas. Ou seja, os participantes não tiveram muitas dificuldades em 

elaborar questões condizentes com o conteúdo ministrado em sala de aula. Por outro 

lado, o princípio da confiabilidade foi comprometido por alguns problemas 

identificados, como falta de clareza nas instruções, erros linguísticos e de digitação, 

formato não condizente com o livro didático, nível de dificuldade não condizente com o 

nível de proficiência dos alunos e  falta de clareza nas formas de pontuar, entre outros. 

Em relação aos princípios da abordagem comunicativa, a maioria das questões os 

contemplou parcialmente. Alguns problemas foram identificados: foco mais na forma 

do que no significado; ausência de propósito comunicativo; e a não utilização de gênero 

textual.   

       Os dados das notas de campo evidenciaram que a maioria das aulas dos 

participantes teve, como foco, o ensino da estrutura e do vocabulário. Assim, acredito 

que a dificuldade de elaborar um teste com questões comunicativas é reflexo de como 

ensinam, ou seja, os participantes têm pouco conhecimento sobre como ensinar de 

forma mais comunicativa. Como consequência desse pouco conhecimento, a tendência é 

que eles elaborem questões com foco mais na forma do que no significado. 
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2) De que forma esses professores elaboram de forma colaborativa suas provas, 

observando-se os princípios de validade, de confiabilidade e da abordagem 

comunicativa? 

 

       Para obter os dados que me permitiram responder à segunda pergunta de pesquisa, 

solicitei a elaboração de um novo teste juntamente com outro participante da pesquisa. 

Assim, os participantes foram divididos em um grupo de dois e em um grupo de três. A 

partir da análise dos dados, pudemos observar que os participantes também tiveram 

dificuldade para elaborar os testes, mais especificamente, no que se refere aos princípios 

da confiabilidade e da abordagem comunicativa. Porém, essas dificuldades foram 

minimizadas por vários fatores, entre os quais destaco os principais: 1) os participantes 

puderam resgatar as experiências de elaboração de seus testes e lembrar das discussões 

e reflexões feitas durante as entrevistas realizadas após a sua elaboração. Esses fatores, 

a meu ver, evitaram a recorrência de alguns erros na prova que os participantes 

elaboraram colaborativamente; 2) os participantes puderam discutir textos teóricos e 

fazer a transposição das leituras feitas para o momento das tomadas de decisão sobre o 

que incluir ou não no teste; 3) os participantes puderam expor suas dúvidas e, ao 

perceberem que os colegas também tinham suas próprias dúvidas, eles se sentiram mais 

motivados, menos tensos e mais confiantes. O aumento da confiança se deve 

principalmente ao fato de os participantes perceberem que são capazes de elaborar um 

bom teste com  ajuda do colega, isto é, um teste que contemple os princípios de 

qualidade da avaliação e também por tomarem consciência de que há sempre algo a 

aprender com o outro; e 4) os participantes puderam trocar conhecimentos com o colega 

e aprender coisas novas, o que propiciou a coconstrução de conhecimentos e, por 

conseguinte, melhorias no teste elaborado em parceria.  

       Além desses fatores, pude observar uma constante preocupação dos participantes 

em revisar as questões elaboradas e em contextualizar as questões do teste. Tal 

preocupação fez com que eles elaborassem as questões dos testes de modo que 

pudessem contemplar os princípios da confiabilidade e da abordagem comunicativa.  
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3) Quais as percepções dos participantes sobre a experiência da colaboração na 

elaboração de provas? 

 

       Em termos gerais, os participantes avaliaram a experiência de elaboração 

colaborativa dos testes como uma experiência gratificante. As reflexões que os 

participantes fizeram sobre a elaboração colaborativa dos testes, bem como sobre as 

oportunidades de discussão durante as entrevistas e sessões reflexivas, levam-me a 

afirmar que a experiência da colaboração na avaliação teve efeitos não apenas na 

qualidade dos testes, mas também no ensino e na formação docente. Como mostram os 

Quadros 3.9 e 3.12, os testes elaborados colaborativamente apresentam menos 

problemas em relação aos princípios de confiabilidade e da abordagem comunicativa. 

No que diz respeito ao ensino, a análise de dados evidencia mudanças na prática 

pedagógica dos participantes. Por exemplo, Carlos e Fernando passaram a praticar mais 

a habilidade de compreensão oral em sala de aula. Carlos e Rebeca, por sua vez,  

passaram a elaborar suas aulas juntos, um colaborando com o outro com ideias e 

reflexões. De acordo com Carlos, as discussões sobre o planejamento de ensino tinha 

como foco o planejamento de aulas mais comunicativas.  

       Os efeitos da experiência da colaboração na formação docente referem-se às 

reflexões que os participantes fizeram sobre alguns aspectos, tais como: o trabalho 

colaborativo; as relações interpessoais dentro e fora de sala de aula; e a relação entre 

ensino e avaliação. A experiência de trabalhar com um colega fez com que os 

participantes percebessem a importância do trabalho colaborativo na avaliação, mais 

especificamente em relação ao momento da elaboração do teste, à aplicação e ao 

fornecimento de feedback. Para eles, as discussões teóricas, a troca de ideias e reflexões 

conjuntas melhoraram a qualidade do teste e as formas de aplicá-lo e de fornecer 

feedback aos alunos. Essas reflexões também influenciaram a postura dos participantes 

como alunos da graduação. Carlos, por exemplo, passou a se dedicar mais às aulas, e 

Adamastor passou a refletir mais sobre como a avaliação era realizada por seus 

professores na graduação.  

       Embora os participantes tenham vivenciado momentos de estresse e de cansaço 

durante a elaboração dos testes em parceria, eles relataram que trabalhar com o colega 

fez com que eles se sentissem mais tranquilos, mais confiantes e mais motivados para 

elaborar as questões dos testes, pois eles tiveram a oportunidade de mostrar que são 

capazes de elaborar uma prova mais comunicativa, maís válida e mais confiável. Na 
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opinião de Carlos, Fernando e Aline, o trabalho colaborativo também tem aspectos 

negativos, quais sejam: conciliar os horários para os encontros; dedicar mais tempo para 

fazer uma revisão mais cuidadosa do teste; e aceitar a opinião do colega. 

       As reflexões dos participantes relativas às relações interpessoais mostram que a 

experiência da colaboração na avaliação foi produtiva, pois houve, por parte dos 

participantes, uma tomada de consciência da necessidade de saber lidar com o outro. Ou 

seja, saber o momento de silenciar, de defender seus pontos de vista e de aceitar que 

nem todas as sugestões feitas por eles são sempre as melhores.  

       Já no que diz respeito à relação entre ensino e avaliação, a análise dos dados mostra 

que a reflexão conjunta propiciada pelo trabalho colaborativo aguçou a percepção dos 

participantes de que ensino e avaliação são processos interligados, um (re)alimentando o 

outro. Em outras palavras, eles perceberam a função pedagógica da avaliação, ao 

tomarem maior consciência de que os resultados da prática avaliativa devem ter o 

propósito de verificar as lacunas do ensino e decidir sobre o que precisa ser feito para 

melhorá-lo.  

       Diante do exposto, é possível afirmar que a experiência da colaboração na 

elaboração das prova foi importante e significativa na vida dos participantes deste 

estudo, pois contribuiu para seu desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal.    

 

Implicações desta pesquisa para os processos de ensino e aprendizagem de L2/LE  

 

       Como pudemos observar por meio dos resultados aqui apresentados, a experiência 

da colaboração na avaliação teve efeitos importantes na qualidade dos testes, no ensino 

e no processo de formação dos participantes deste estudo. No que se refere à qualidade 

dos testes, mais especificamente em relação ao uso de ferramentas de apoio para a 

construção das questões, os resultados deste estudo mostram que, em termos gerais, o 

trabalho colaborativo propiciou o uso de ferramentas mediacionais (livro, internet, 

textos teóricos) de forma mais reflexiva. Por exemplo, ao elaborarem os testes juntos,  a 

mediação por meio da leitura de textos teóricos, somada às experiências e reflexões 

compartilhadas sobre seus contextos de ensino, estreitou a relação entre teoria e prática, 

ampliando, dessa forma, as possibilidades de elaborar questões de prova mais confiáveis 

e mais condizentes com a abordagem comunicativa. Nesse sentido, o diálogo 

estabelecido entre os participantes os levou a discutir, a argumentar, a aprender uns com 

os outros, a refletir sobre a melhor forma de elaborar a prova, o que corrobora os 
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estudos de Figueiredo (2001), Bassi e Dutra (2004), Wobeto (2012), Carvalhes (2013), 

entre outros, que partem do pressuposto de que a interação e a colaboração favorecem a 

aprendizagem. Considerando as ponderações de Dörnyei (1997) e de Ehrman e Dörnyei 

(1998), por meio da análise realizada neste estudo, pudemos perceber que a colaboração 

favoreceu a aquisição de novos conhecimentos, o aumento da motivação e a melhoria 

das relações interpessoais.   

        Conforme já discutido anteriormente, as melhorias observadas na prova elaborada 

colaborativamente são, em grande parte, decorrentes da interação entre os participantes. 

Ao comparar as provas elaboradas individualmente com as provas elaboradas em 

parceria, observamos que foi o processo de elaboração em parceria que propiciou mais 

reflexão sobre o processo de elaboração de prova. Assim sendo, podemos afirmar que 

esse processo reflexivo foi desencadeado pela interação colaborativa com o outro. Ou 

seja, pelas perguntas e questionamentos feitos pelo outro, pelos embates teóricos, pelas 

experiências e conhecimentos compartilhados, proporcionados pelos scaffoldings 

oferecidos durante a realização da tarefa de elaborar o teste. Essa interação, contribuiu 

para a coconstrução do conhecimento, confirmando o que Bassi e Dutra (2004) 

postulam sobre o processo de socialização da aprendizagem. Segundo essas autoras, “o 

processo de construção de conhecimento baseia-se em experiências interativamente 

criadas” (2004, p. 294).   

       Com relação aos efeitos que a experiência da colaboração na elaboração de provas 

provocou no ensino, os resultados deste estudo mostram que, ao construírem seus testes 

juntos e ao refletirem sobre a prática avaliativa como um todo, os participantes 

passaram a perceber com mais clareza que a avaliação é um processo que 

(re)troalimenta o ensino. Ou seja, a avaliação não se configura como um momento 

isolado de aplicação de prova e de atribuição de notas ou conceitos. Além disso, ao 

compartilharem suas experiências de avaliação durante o processo de formação, os 

participantes tornaram-se mais reflexivos, na medida em que puderam fazer uma 

autoavaliação de sua prática pedagógica, bem como de suas concepções sobre a 

avaliação e de sua prática avaliativa.  

        O processo reflexivo desencadeado pela colaboração pode ou não ocorrer em 

situações futuras, ou seja, ao interagirem com outros colegas em situações futuras, os 

participantes podem não assumir uma postura reflexiva na elaboração de instrumentos 

avaliativos. Não é possível afirmar, também, que a elaboração colaborativa de testes 

sempre reverterá em melhorias na qualidade da avaliação como um todo, pois sabemos 
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que a vida é imprevisível e que o trabalho do professor sempre esbarra em fatores 

contextuais (falta de tempo, turmas demasiadamente grandes, colegas não tão 

colaborativos) e institucionais.  

       Pudemos constatar, ao longo da análise dos dados, que ainda há outros fatores 

fundamentais para a melhoria da avaliação, como aqueles relacionados às características 

da personalidade do professor em formação, suas crenças, seus conhecimentos sobre a 

avaliação, suas expectativas ao ingressarem no curso de Letras, e questões relativas aos 

contextos de ensino em que eles atuam, entre outros. A necessidade de considerar esses 

fatores me levam a compartilhar do pensamento de Johnson (2009), ao ressaltar que o 

professor formador não pode deixar de levar em conta as experiências anteriores do 

professor e a forma como ele interpreta as atividades que desenvolvem em seus 

contextos de ensino. 

       Os resultados deste estudo sugerem que a elaboração de prova numa perspectiva 

colaborativa pode contribuir para a formação de futuros professores de inglês, visto que, 

por meio da colaboração, os professores têm a oportunidade de aprender uns com os 

outros, questões relativas à avaliação. Assim sendo, acredito que trabalhar numa 

perspectiva colaborativa não deva se restringir somente ao trabalho desenvolvido em 

pares ou em grupos em sala de aula para a aprendizagem da língua na graduação. Como 

os resultados deste estudo mostram, a colaboração deve ocorrer também em questões 

relativas à avaliação, como, por exemplo, a elaboração de instrumentos avaliativos, as 

diferentes formas de correção e de fornecimento de feedback, entre outras.  

       Por fim, considerando tal perspectiva colaborativa, os futuros professores não 

somente aprenderão os conceitos básicos sobre a avaliação, como também poderão 

expor suas opiniões, tirar suas dúvidas e refletir juntamente com os seus colegas e 

professores, que atuarão como mediadores desse processo. Além disso, poderão refletir 

sobre as melhores formas de avaliar, observando os diferentes contextos de ensino. 

Dessa forma, os futuros professores se tornarão mais conscientes de que a avaliação 

constitui-se como uma importante ferramenta pedagógica que está a serviço dos 

processos de ensino e aprendizagem. Por conseguinte, essa consciência os tornarão, a 

meu ver, mais preparados para enfrentar os desafios que o ato de avaliar impõe a todos 

os professores. 
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Sugestões para futuros estudos 

 

       A avaliação da aprendizagem, numa perspectiva colaborativa, em contextos de 

L2/LE é uma área ainda pouco pesquisada. Nesse sentido, é preciso que mais pesquisas 

sejam realizadas para contribuir para uma área tão importante para a formação docente. 

Assim sendo, como sugestões para futuros estudos na área da avaliação, proponho 

estudos que investiguem: 

- a elaboração colaborativa de testes escritos de inglês nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado, com a participação de professores em formação e de professores 

formadores.  

- a elaboração colaborativa de testes escritos de inglês no CL, com a participação de 

alunos em formação e seus tutores. 

       Tais pesquisas poderão contribuir para que tenhamos uma compreensão melhor do 

tema avaliação numa perspectiva colaborativa em diferentes contextos. 

 

Considerações finais 

 

       Partindo do princípio de que a avaliação é importante para a melhoria dos processos 

de ensino e aprendizagem, é preciso que ela seja discutida com alunos em formação em 

todas as disciplinas da graduação. Portanto, é fundamental que o futuro professor de 

L2/LE tenha um papel mais ativo no processo de avaliar durante o seu processo de 

formação. Os resultados deste estudo mostram que, por meio da colaboração, os 

participantes puderam não somente melhorar a prova, mas expor suas opiniões, 

compartilhar experiências e refletir sobre a sua prática pedagógica, percebendo a 

avaliação como um importante elemento integrador dos processos de ensino e 

aprendizagem, o que muito contribuiu para a sua formação docente. Nesse sentido, é 

importante que o professor em formação tenha a oportunidade de elaborar seus próprios 

instrumentos avaliativos numa perspectiva colaborativa, e com o auxílio dos colegas e 

do professor tutor, ter a oportunidade de discutir e teorizar sobre a sua prática avaliativa 

quando ele atuar como professor do CL. 

      Nessa discussão, é importante que o professor em formação tenha a oportunidade de 

resgatar suas experiências prévias como alunos e como professores, de expor suas 

crenças, de compartilhar conhecimentos com seus colegas e de ampliar seus 

conhecimentos sobre a avaliação. O professor em formação inicial precisa ter a 
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oportunidade de aprender mais sobre a avaliação e discutir textos teóricos com os 

colegas, com os professores formadores e tutores, pois acredito que a graduação, assim 

como a tutoria do CL, possibilita a problematização de questões relacionadas ao ensino 

e à avaliação. O engajamento do aluno em formação em atividades colaborativas nesses 

espaços podem propiciar situações de aprendizagem significativas, pois se criam 

oportunidades para que todos possam ter voz, compartilhar experiências e aprender uns 

com os outros.  

       Frente a essas considerações, a convicção de que o aluno em formação inical 

precisa ter um papel mais ativo no processo avaliativo ficou mais forte ainda, ao ouvir 

um relato de Carlos sobre uma experiência que teve, durante a realização deste estudo, 

no final do primeiro período de coleta de dados. Vejamos o relato.  

 

Carlos: Professora, aconteceu uma coisa muito legal comigo no fim desse semestre. Eu peguei 

uma turma no sábado num curso perto de casa. Eu cheguei lá, e as provas já estavam prontas. O 

dono da escola tem o costume de entregar a prova para que a gente olhasse e desse um ok. 

Nossa! Eu vi que aquela prova tinha exatamente os erros que eu cometi quando elaborei a 

minha prova para a sua pesquisa. Tinha muitos erros de digitação e a prova era muito voltada 

para estrutura, né? Tinha uma árvore genealógica, mas só tinha a árvore, não tinha foto, nem 

figura. Então, era para uma turma de nível 1, e as figuras se faziam importantes na prova e eu 

questionei o dono da escola sobre isso. Eu disse para ele que a prova não estava adequada ao 

nível dos alunos. Tinha um texto muito grande com muitas palavras desconhecidas. As 

perguntas tinham erros de inglês e era um texto complexo. Eu terminei as minhas aulas e eu 

fiquei muito feliz porque o dono me chamou e disse que gostou das minhas observações e me 

convidou para ser coordenador no próximo semestre. Nossa! Fiquei paralisado porque eu sou 

muito jovem e nem acabei a graduação. Eu vi que eu tenho potencial para ser professor, né? 

Para seguir na carreira. Me emocionei com isso, porque eu vi que eu tava no caminho certo!  

                                                              [Trecho da entrevista no final do 1º período de coleta] 

        

       A experiência de Carlos trouxe à lembrança o momento em que uma amiga leu uma 

parte deste trabalho e comentou que eu estava “mexendo em um vespeiro”. À época, eu  

concordei e senti que, de fato, eu havia escolhido um assunto difícil para o doutorado e 

que eu poderia ter feito outras escolhas. Hoje, minha percepção é a de que a avaliação 

continua sendo um assunto difícil, mas me sinto muito feliz por ter escolhido esse tema. 

Para mim, é gratificante perceber, por exemplo, que a participação de Carlos neste 

estudo proporcionou-lhe experiências propiciadoras da construção de sua identidade 

como profissional, sobretudo quando lembro de seu relato, no início da coleta de dados. 

Nesse relato, Carlos afirma que o curso de Letras não foi a sua primeira opção e que sua 

intenção, após terminar o curso, era fazer um curso de relações exteriores. Ou seja, 

Carlos não tinha a expectativa de seguir a carreira docente.  
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        A realização deste estudo foi-me também muito gratificante pelas reflexões feitas e 

pelo muito que aprendi com Carlos, Rebeca, Adamastor, Aline e Fernando, 

aprendizagem essa que, certamente, me fez crescer como pessoa e como profissional. 

Hoje, não vejo a avaliação como um “vespeiro”. Prefiro concordar com Rebeca quando 

afirma que a avaliação é um mundo, onde tudo está interligado, como bem pontuou 

Carlos. De fato, a avaliação é um mundo de possibilidades, um processo que nos 

permite errar, aprender, conhecer, crescer, voltar atrás e começar tudo de novo, para 

sermos pessoas melhores, a cada momento, a cada dia, a cada experiência vivida.  

       Portanto, a avaliação aponta caminhos e amplia as possibilidades de melhorarmos 

como profissionais e como pessoas. Para tanto, é preciso repensar o papel da 

colaboração em nosso cotidiano de sala de aula. Vivemos hoje num mundo 

extremamente competitivo que muitas vezes nos isola e nos afasta das pessoas e de 

nossos colegas. Avaliar faz parte de nosso trabalho, mas não é fácil. Acredito que se 

nós, professores formadores comprometidos com a formação de nossos alunos, 

compartilhássemos mais nossas dúvidas, incertezas e angústias com nossos colegas 

quando nos deparamos com situações avaliativas, se fizéssemos mais reflexões 

conjuntas sobre as melhores formas de avaliar, esses sentimentos seriam minimizados.  

Frente a essas considerações, esse é o convite que eu faço! Vamos nos dar as 

mãos, aprender colaborando com o outro, aprender por caminhos tortuosos, não importa! 

Juntos, podemos vislumbrar novos caminhos, novas experiências. Podemos melhorar cada 

vez mais e mais a difícil, mas gratificante, tarefa de formar futuros professores. 
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Anexo A 

 

Escala holística para avaliação da produção escrita 
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Anexo B 

 

Parecer do comitê de ética 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DA PESQUISA 

 

Pesquisador: Cristina Vasconcelos Porto 

Área Temática: 

Título da Pesquisa: OS EFEITOS DO TRABALHO COLABORATIVO NA 

ELABORAÇÃO DE TESTES ESCRITOS DE INGLÊS. 

Instituição Proponente: Faculdade de Letras 

Versão: 2 

CAAE: 24076413.7.0000.5083 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 497.636 

Data da Relatoria: 16/12/2013 

 

Apresentação do projeto: 

Esta pesquisa, de base qualitativa, configura-se como um estudo de caso que investiga o 

processo de elaboração de testes escritos de inglês, realizado individualmente e em pares por 

alunos estagiários que atuam no centro de línguas (CLLE), da Universidade Federal do Pará. 

Para isso, estão previstas coletas de dados através de questionários, entrevistas e gravações em 

áudio, protocolos verbais e testes escritos de inglês elaborados, pelos participantes da pesquisa. 

Objetivo da pesquisa: 

Analisar comparativamente os processos de elaboração de testes escritos de inglês com e sem a 

colaboração de um colega, e os possíveis efeitos das negociações durante o processo de 

elaboração desses testes, tendo em vista os princípios da validade, da confiabilidade, da 

autenticidade e da abordagem comunicativa. Além disso, a pesquisa visa também: 1) verificar 

como se dá o processo de elaboração de testes escritos por alunos de Letras estagiários de inglês 

dos Cursos Livres de Língua Estrangeira (CLLE) 

da Universidade Federal do Pará (UFPA), utilizando, para tal, o protocolo verbal. 2) Verificar 

como se dá esse processo ao ser realizado colaborativamente e quais seus possíveis efeitos nos 

processos de ensino e aprendizagem. 3) Descobrir até que ponto o trabalho colaborativo na 

elaboração de testes escritos de inglês melhora a qualidade desses testes, tendo em vista os 

princípios da validade e da autenticidade e as características da abordagem comunicativa. 4) 

Descrever as percepções dos alunos estagiários sobre suas participações no processo de 

elaboração de testes realizado individualmente e com pares. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A pesquisa não oferece riscos de qualquer natureza. Além disso, garante-se a liberdade de 

participação, a possibilidade de desistência a qualquer tempo e sem qualquer ônus, bem como a 

confidencialidade dos dados e dos participantes, por meio do uso de pseudônimos. Todos os 

participantes deverão ter mais de 18 anos. 

Como benefícios, ressalta-se o fato da pesquisa poder contribuir para a formação de professores 

de línguas, na medida em que investiga os efeitos da colaboração na elaboração de testes 

escritos de inglês e estar fundamentada na teoria sociointeracionista de Vygotsky, a qual tem 

trazido grandes contribuições à área de ensino-aprendizagem de línguas. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um estudo de significativa importância, por enfocar o processo de elaboração de 

instrumento avaliativo em uma língua estrangeira (LE), neste caso o inglês. Considera-se que o 
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resultado de uma avaliação é em grande parte influenciado pela forma como a mesma é 

realizada, assim, compreender melhor o processo de elaboração pode vir a contribuir para o 

aperfeiçoamento do processo avaliativo geral 

em LE. 

No entanto, como estão previstas gravações em áudio, é preciso especificar melhor a destinação 

deste material: como será usado na publicação dos resultados e quem será o responsável pela 

guarda do material, já que no TCLE afirma-se que os dados coletados não serão descartados, 

pois serão utilizados para a presente pesquisa e pesquisas futuras¿. Essa recomendação é válida 

para todos os dados coletados. Além disso, com relação às formas de publicação dos resultados, 

no TCLE consta que os resultados serão publicados independentemente de beneficiarem ou não 

a imagem de quem ou do que está sendo pesquisado. Isso significa que a pesquisa pode ferir a 

imagem de algum participante? Se esse é o caso, então a pesquisa pode trazer prejuízos ao 

participante. Cabe salientar que quando se pede para o pesquisador garantir a publicação dos 

resultados sejam eles favoráveis ou não, o CEP se refere aos objetivos e hipóteses da pesquisa e 

não à imagem dos participantes. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

A pesquisadora responsável apresentou o TCLE, a folha de rosto assinada pela Vice-diretora da 

Faculdade de Letras da UFG e uma carta de anuência da UFPA, a qual também consta como 

instituição co-participante no cadastro do projeto. 

A folha de rosto não foi alterada conforme solicitado no primeiro parecer, ou seja, ainda consta 

que a pesquisa contará com a participação de somente 1 sujeito, mas no projeto, a estimativa é 

de 10 participantes. Continua, portanto, sendo necessário compatibilizar essa informação. 

Recomendações: 

- Inserir no TCLE a possibilidade de ligação a cobrar. 

- solicita-de esclarecimentos sobre o número de participantes, pois na folha de rosto consta 1 

participante e no projeto 10. Informar qual o  número correto de participantes. 

- Quanto à destinação dos dados, é preciso especificar como os dados serão guardados e quem 

será o responsável. Além disso, está previsto no TCLE o uso dos dados em pesquisas futuras. A 

pesquisadora deve incluir que: caso isso aconteça, os participantes serão novamente contactados 

e um novo TCLE deverá ser assinado. 

- Corrigir no TCLE a informação de que  os dados serão publicados independente de 

beneficiarem ou não a imagem de quem quer que seja,  sugere-se a seguinte redação: os dados 

serão publicados sejam eles favoráveis ou não aos propósitos do estudo. 

- A pesquisadora deverá responder a tais recomendações em forma de notificação ao CEP. 

Recomendações: 

Enviar as recomendações, acima elencadas, sob a forma de NOTIFICAÇÃO, via Plataforma 

Brasil ao CEP/UFG. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 
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Anexo C 

 

Testes elaborados individualmente pelos participantes 

 

Teste elaborado individualmente pelo participante Carlos 

 
                          

            1st Written Test 
 

I- Reading Section 
1. Give a title to Hello magazine about Miley Cirus. 

TITLE: 

 

 

 
 
06 NOVEMBER 2013 
Tattoofan MileyCyrus hasaddedtohercollection – andherlatestinkingistheultimatetributetoher 
belovedgrandmotherLorettaFinley. 
Wrecking Ball singerMileyshowed off the new body art – a blac andwhite portrait – onher Twitterpage. 
Inthecaption, shewrote: "Because I amherfavorite&sheis mine". 
 It wasdonebyMiley'sfavouritetattooartist Kat Von D, whospecialises in tattoosofthis kind.  
 
KatworkedfromanoldphotoofMiley'sgrandmother, whichappearedtohavebeentakenwhen Loretta 
wasaboutthesame ageas 20-year-old Mileyisnow. 
 
A day later, Mileytweeted: "Yesterdaywas a dayofmakingmusic, tattooing, and meeting friends... 
Gonnarepeatthattoday!" 
 
Time willtellifsheisaddinganothertattootohercollection, whichcurrentlynumbers 19 designs. 
 
Otherinkings include a dreamcatcheronherside, theword "love" ontheinsideofherearand a quote from 
Theodore Roosevelt onherforearm. 
 
It reads: "Sothathisplaceshallneverbewiththosecoldandtimid souls whoneitherknowvictorynor deeat." 
 
Shegotherfirsttattooaged 17 – thewords "justbreathe" writtenacrossherribcage. 
Adapatedfrom: http://www.hellomagazine.com/celebrities/2013110615501/miley-cyrus-grandmother-
tattoo/ 

 

Vocabulary: 
• Caption: subtítulo 
• Beloved: amado 
• Portrait: retrato 
• Age: idade 
 
2- What´sthenameof MileyCirusGrandmother? 
_____________________________________________________________________________ 
 3- HowoldwasMileywhenshegotherfirsttatoo? 
_____________________________________________________________________________ 
4- Who´sMileyFavoritetatooartist? 

http://www.hellomagazine.com/profiles/miley-cyrus/
http://www.hellomagazine.com/tags/celebrities/kat-von-d
http://www.hellomagazine.com/celebrities/2013110615501/miley-cyrus-grandmother-tattoo/
http://www.hellomagazine.com/celebrities/2013110615501/miley-cyrus-grandmother-tattoo/
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_______________________________________________________________________ 

 
II- ListeningSection 

5. What´s Dayanne Leal nickname? 
6. How do you spell Agnes lastname? 
7. HowoldisHana Lee? 
8. What´sHana Lee profession? 

 

III – Use ofEnglish 

1) Complete thefollowingsentences. 
a) She _____ verybeautiful. 
b) ____  theyat home? 
c)______ it yourdog? 
d) Justin Bieber ______ famous Singer.  
e) I _____ 13 yearsold. 
f) _______ you a new studenthere? 
 
2)Put thewords in order:  
a) not /is/ big/ house/ this/  
_____________________________________________________________________________ 
b) He/  my/ Young/  brother/ is 
_____________________________________________________________________________ 
c) name/ is/ sister/ of/ sister/ your/ What/ the 
____________________________________________________________________________ 
d) is/ old/ mother/ how/ your 
____________________________________________________________________________? 
 
3 – Complete the gaps withthearticles: a/ an. 

a) We have  beautiful garden. 

b) Can you give me  envelope, please?  

c) Would you like  hamburger 

 

IV – Vocabulary 
2- Complete thedialog : 

 

 

 

 

 

 
V- Writing Section 

1. Youwant tostudyat Cambridge University. Andyouneedtowrite a lettertalkingabout you self. 

Includingyour Marital status, Nationality, favoritecelebrityandWhy do youstudy English ( 

UsingOpionAdjectives ) andyour Age ( Howold are you ). 

 
 

Carla: What´s this in English please? A _____________?  

João: No it isn´t ______. It´s a mechanical _______.        

Carla: Oh! thank´s.         

Guilherme: I´m a new student here.     

Carla: ______. Nice _______.      

João: Welcome!                                    

Guilherme: Nice to meet you too. 
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Teste elaborado individualmente pela participante Rebeca 

 
Universidade Federal do Pará 
Nível 1- Teacher: 
Date: ____/____/_______ 
Student’s name:_________________________________________________ 

 
Test Level One 

 

Read the text and answer the questions. 

 

 
 

First name: John Christopher                               

Last name: Depp 

Year of birth: 1963 

 

Johnny Depp is an American actor who has played a large number of high profile 

roles in films such as Pirates of the Caribbean and Edward Scissorhands. Depp 

was born in Owensboro, Kentucky in 1963. Johnny Depp started to learn the guitar 

when he was 12 years old and played in a number of garage bands. He’s 

internationally famous for his part in the movie Pirates of the Caribbean as the 

Capitan Jack Sparrow.  

Johnny Depp was married to Lori Anne Allison for a couple of years in the 1980s. 

After they divorced, Depp was briefly engaged to Sherilyn Fenn, though they never 

married. He has also dated Winona Ryder and Kate Moss. 

Johnny Depp met his long-term partner, Vanessa Paradis whilst working on the film 

The Ninth Gate. They have two children together, Lily Rose Melody Depp and John 

Jack Christopher Depp III.  

 

1. Write (T) for True and (F) for false. 

a) Jhonny Depp is 45 years old 

b) He’s engaged. 

c) Jhonny Depp has 2 chirldren 

d) Jhonny Depp was Jack Sparrow. 

e) Jhonny Depp is Canadian. 

 

Check the correct answer. 

 

2. What’s Jhonny Depp’s Nationality? 

a) Brazilian 

b) American 

c) Guinean 

d) Mexican 

 
3. Who was his first wife? 

a)Vanessa Paradis 

b)Sherilyn Fenn 

c)Winona Rider 

d) Lori Anne Allison 
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4. Order the words in a-e to form questions and match them to the answers.  

e) from/ where/ he/is?    __ I’m fine, thanks. 

f) she/is/married?   __ They’re about 25 years old. 

g) old/ how/they/are?     __He’s from Angola. 

h) are/you/how?   __ No, she’s divorced. 

 
5. Complete the blanks with the correct verb. 

A. ________ you Larissa? 

B. Yes, I_____. I_____ here for an English class. 

    _____ you here for English too? 

A. No, I __  ______. I ______ here for a French class. 

A. _____ you Chris? 

B. Yes, I ____.  _______ we in the same class? 

A. Yes, we ____. I _____ Dino. 

B. Hi, Dino. Nice to meet you, 

 
6. Identify and write down the numbers bellow. 

34______________                     11_______________ 

57______________                     17________________ 

117______________                  21_________________ 

12________________              100___________________ 

29________________                 73____________________ 

 

7. Match the correct questions to the pictures. 

a) How old is she ?                                                             

b) How old is it? 

c) How old are they? 

d) How old are you ?                                                              

e) How old is he?         

 

 

 

 

 

 



248 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 

 
8. Circle the corect  article. 

 

a) Leide, can you lend me a/an eraser? 

b) Is this a/an notebook? 

c) This is a/an blue pen. 

d) Do you have a/an flashdrive? 

e) Look, it’s a/an Elephan 

 
9. Listen to the conversations and complete the application forms. ( Touchstone pg 7)  
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10. Choose one of the celebrities bellow and write a small paragraph giving your opinion 
about him or her. Use opinion adjectives such as, I think…, in my opinion. 

 

 Lady Gaga 

 Justin Bieber 

 Madonna 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Teste elaborado individualmente pela participante Aline 

 

Teacher:  

Student: _________________________________________. 

Written test 1
st

 level 

 
Use of language(total 20) 

1. Complete the dialog witha oran: (01 each, total: 03) 

Maria: Pedro, what’s this? 

Pedro:  This is ___ book. 

Maria: Hm… Look at the photos in the book. What’s this? 

Pedro: This is ____ apple.   

Maria: And what’s this in English? 

Pedro: It’s ___mechanical pencil. 

 

2. Complete the dialogs with  ‘m, are, is, ‘s or isn’t. (01 each, total: 09) 

a. Teacher: Hello! I ____ your  teacher. 

Student: Hi! My name ___ Ricardo.Nice to meet you. 

Teacher: Nice to meet you too. 

Student:  Where ___ you from? 

Teacher: I ____ from Brazil, and you?  

Student: I ____ from the United States. 

b. Maria: What ___ this in English? ___ this a pen? 

Pedro: No, it ______. It ___ a pencil. 

 

3. Match sentences 1-4 to the responses. (0,2 each, total: 08) 

1. Who’s your favorite singer?                  (     ) Yeah! She’s good. 

2. What’s your favorite movie?                 (     ) I disagree. It’s horrible. 

3. I think Cleo Pires is a fantastic actress.        (     ) Reginaldo Rossi. I think he’s brilliant. 

4. Mario Bros is a fantastic video game.         (      ) Batman. 

 

 

Listening (total: 20) 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/introducing-friend 

 

1. Listen and complete. (each 04, total: 04) 

a) Pablo is from Argentina and Greta is from___________________. 

 

2. Listen to 3 people talking about their personal information.Complete the missing 

information. (each 04, total: 16) 

 

 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/introducing-friend
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1. Antonio: My passport number is ____________________________. 

2. Sarah: my id number is ___________________________________. 

3. Smith: my phone number is _______________________________and  my e-mail 

 address is ____________________________________. 

 

Reading (total: 20) 

1.Read the e-mail and answer the questions. (04 each, total: 20) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. What’s Amandalast name?  
_____________________________________________________________________. 

2. Where is Amanda from?  
_____________________________________________________________________. 

3. What’s Amanda telephone number? 
_____________________________________________________________________. 

4. What’s Amanda e-mail address? 
_____________________________________________________________________. 

5. Who’s Amanda favorite singer?  
_____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adelefanclub@gmail.com 

Register on the oficial adele fan club website 

Hello, my name is Amanda PeixotoSilva. I’m a student.  

I live in New York/ USA. But I’m from Belem/Brazil.  My telephone number is 32254789.  

 My e-mail address is amandasilva@gmail.com.  

I love Adele, I think she’s a fantastic singer.  The song set fire to the rain is brilliant. 

I really want to make part of this fan club. 

 

Regards 

Amanda Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amandasilva@gmail.com
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Vocabulary (total: 20) 

 

1. Write the name of the objects in English and use a or an. (02 each, total10) 

 

 

 

_____________________________. 
 
 

______________________________. 
 
 

_____________________________. 
 

____________________________. 

______________________________. 

 
 

2.Write the nationalities of each country. (each 02, total: 10) 

 

_______________________________________. 

______________________________________. 

______________________________________. 

 ______________________________________. 

_______________________________________. 
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Writing (total: 20) 

 

1.Imagine you are sending an e-mail to register on the Official “famous person” website( Choose a 

famous person). So, write your first name, last name, city/country, e-mail, phone number and talk 

about your “famous person”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

 

Teste elaborado individualmente pelo participante Adamastor 

 

1) Match the dialogs to the pictures. 
a) Hi Pedro! What’s your phone number?  
     Its 89556631 call me later. (  ) 
  
b) Bye-bye Miss Rachel, see you tomorrow!   
    Bye Mrs. Carlos, see you later. (  ) 
  
c) God morning Joseph, is your breakfast fast good?  
     Good morning dad, yes it is. It’s delicious. (  ) 
 
d) Hi! I’m Felipe. What’s your name, please? 
    Hello Felipe! My name is Anna, nice to meet you. 
     Nice to meet you too Anna. (  ) 
 
e) What’s this in English, a pencil? 
     No, it’s a pen. (  )      

 

 
1                                                                            2                                                            3                                                                                                                                                              

                                                   
4                                                                                                                                                5                 
                                                                                                                                    
2) Write the numbers.  
20. _______ cats 
15. _______ pens 
1.  _______ eraser 
3.   _______ apples 
8.   _______ handbags  
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3) Look at the photos, and Write sentences with he’s, she’s or it’s. Then write who or what they are.  

                                 
      a) Angelina Jolie                    b) Messi                                     c) Porsche                     d) Paul McCartney      

 e) Lion 
 
a) _____________________________ 
       ____________________________               
                              
b) ______________________________ 
     ______________________________  
                                   
c) _____________________________ 
       ____________________________              
  
d) _____________________________ 
       ____________________________ 
 
e) _____________________________ 
       ____________________________               
               

 
4) Write questions to the answers. 
a) _________________ 
    She’s Costa Rican. 
 
b)  _________________ 
     He’s from Jamaica. 
 
c) _________________ 
     He isn’t. He is Danish.   
 
d) _________________ 
      No it isn’t. It’s German 
 
e) _________________ 
   Yes it is. It’s an eraser 

 
 
5) Complete the blanks with the correct verbs, and write the negative form of every sentence. 
a) I __ 21 
b) You ___ a good person 
c) She ___ a great actress 
d) ___they Ferraris?  
 e) I ____ Pablo.             
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6) Listen to people saying their phone numbers, and write it in the correct order. 
https://www.youtube.com/watch?v=JgpQMH7j3Cw 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
5th 
 
7) Write about yourself. Write your name, and nick name. Give personal information – Who are you 
(e.g. “I’m an English student)? Where are you from? What’s your address? What’s your email address 
and phone number. Write about your marital status (are you married?), and how old are you? Write 
full sentences.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 
 

                 

Teste elaborado individualmente pelo participante Fernando 

Pre – Evaluation 
Student’s name: 
Teacher’s name : 
Reading section 2,0 
 

1. Read Angelina Jolie’s short Biography and answer the questions. 

 
 
Born: 4 June 1975 
Birthplace: Los Angeles, California 

 
 
 
 

Angelina Jolie is na american actrees , Her birth name is Angelina Jolie Voight. She is best  
known for acting as Lara Croft on the movie called :Tomb Raider. She acted in other movies as:  
Mr. Mrs. Smith, and Beowulf.  She is also known for her polictical activism, and adoptions. She  
is married with the actor Brad Pitt and they have three biological children and three adopted  
children.  
 
Adapted from : http://www.infoplease.com/biography/var/angelinajolie.html and 
http://en.wikipedia.org/wiki/Angelina_Jolie  

 
Who is Angelina Jolie?  
 
How old is Angelina Jolie? 
 
Where is she from? 

 
2.Write T for true informatin and F for false information. 
(   ) Angelina Jolie is single. 
(   )Angelina Jolie isn’t known for the movie Tomb Raider. 
(   )Angelina Jolie participated in the movie Beowulf. 

 
Use of English section (2,0) 
 
1.Fill the blanks with the verb be (am, are, is). 
 
A. 
 
Jessica: Hi, I___Jessica Souza, please call me Jessica. 
Thomas: Hello, Jessica, my name __Thomas Simmons. Please call me Tom. 
Jessica: Nice to meet ___Tom. 
Thomas: Nice to meet you too, Jessica. 

 
B.  
A : What’s this in English? ___it __ _ Marker? 
B:  No, it ___. It ___ pen. 
 

A:    Oh thank you. 
 B:   You’re welcome. 

 

http://www.infoplease.com/biography/var/angelinajolie.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Angelina_Jolie
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C. 
  A: Look at this photo. Who__ she? 
  B: She ___ Angelina Jolie. She___ actress. 
  A: She looks so Young. How old __ _  ___? 
  B: She __38 years old. 
  A: And Where is she from? 
  B:She___ from USA, she___ american. 
 

Vocabulary Section ( 2,0 ) 

1.Choose the appropriate words to complete the sentences. Pay attention to the pictures. 
Singer, movie, song, politician, car, Actor, Actress. 
Fantastic, excellent, brilliant, good, ok, bad, terrible, horrible. 

 

A:What’s your favorite_____? 

B: Gravity, I think it’s __   ________    _ ______. And Sandra Bullock is __   

_________   __ ________. 

A: I think Katy Perry is __    _____ ____   _____ __ __. 

B: I disagree, I think she is __   __________    _______ 

A:What’s this? 

B:It’s a Lamborghini. It’s a ____. 

B: I think Lamborghini is __  _____ __     ______. 

A :I disagree, I think Lamborghini is __  _______     ______. 

 

Question 2:                                                                               3 

Match the photos to the words.                                                                                  

  1     

                                       

                                                                                           

                                                                                           4                                                

                                                                        

 

2 

                        

           )                                  (    ) A notebook  
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(  ) Na eraser                                                                      (  )A flash drive 

(  ) A pencil                                                                         (  ) A laptop                                                   

  

 

 

 

5 

Listening Section  (2,0 )  

  

1. Listen to the names in the interview and choose the correct Spelling. Write the person’s 

country marked with *.    

 

                                                                                                                                                                        
Audio extracted from: http://www.youtube.com/watch?v=MkXcNZckW28    1:19 -  2:49 

 
Writing section. (2,0) 

1. Imagine you have to renew your enrollment (matricula) at UFPA. The secretary needs your 

personal information (your first name, last name, e-mail adress, phone number, nationality, 

your age, and Marital status). Write at least six sentences giving these pieces of information.

  Country* 

T-I-M                                                                 T-I-N                                                                     * 

M – I – K – E                                                     M – A – I – I – K - E    

T – O – N – Y                                                    T – O – N – I * 

N – I –N –F –A                                                 N – I – M –F – A * 

V – I – R – G – I – N – E – N – E                     V- I – R – G – I – N – I – E * 

B – E –R – V – E –R – L – I B – E – R - V – E – R – L - Y  

http://www.youtube.com/watch?v=MkXcNZckW28
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Anexo D 

 

 

Testes elaborados colaborativamente pelos participantes 

 

Teste elaborado por Carlos e Rebeca 

 
Universidade Federal do Pará 

Teacher:______Level:_______ 

Student:___________________ 

Date:___/___/____ 

Reading Section 

 
1. Read the posts in a Facebook group of an English class and complete the table below 
 (each 0,1;Total 2,0): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Structure Section (0,2 each; Total 2,0) 

 
1. Match the correct response to the questions and answers. 
a- Hi, I’m Carla. What’s your name?                  (    ) No, I'm from Finland. 
b- Is this a French Class?                                      (    ) Hi. I'm Victor Santos. 
c- Are you from Mexico?                                     (    ) No, this is an English class. Sorry! 
d- Are you married?                                             (    ) No, it's a marker.  
e- Is this a pencil?                                                 (    ) Yes, I am. My husband is a wonderful man. 

 
2. Circle the correct options. 
a) Rebeca and I is/are best friends. 
b) Is/Am Beyoncé a brilliant singer? 
c)  Are / Is you a teacher? 
      No, I'm a/an student. 
d) She´s a woman beautiful/ beautiful woman 
 

 

 1.1 1.2 

FIRST NAME   

MIDDLE NAME   

LAST NAME   

NICKNAME   

COUNTRY   

CITY   

AGE   

MARITAL STATUS   

FAVORITE CELEBRITY   

OPINION WORD   

1.1

1 

Grade:  

1.2 
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Vocabulary Section  
 
1. Stephanny is a new student in Boston College and she asks about a classroom object. Read the conversation 
and complete the gaps with the words in the box. (0,2 each; Total 2,0) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Listening section 
 
1. Watch a video of a man doing a registration and then answer the questions. (0,4 each; Total 2,0) 

1.1  Where is the man?  

1.2 What's his last name?  

1.3 What's his first name?  

1.4 What type of room does the man want? (   )  Single         (   ) Double 

1.5  What's the number of his room? 7_ _ _ 

 Available  at http://www.youtube.com/watch?v=HIK9Ink_768 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephanny: Excuse me, what's this in English? A ____________? 

João:  No, it isn’t a ________. It's a mechanical _________. 

Stephanny: Oh! Thanks!  My _______ is Stephanny. I'm a new student here. I'm from  

__________. 

João: Welcome! Nice to _____ ______. How do you ______ your name? 

Stephanny: Nice to meet you ______. It's S-T-E-P-H-A-N-N-Y.  Please ______ me Fanny. 

Carla: Nice to meet you _____. 

 

 

 

  

Pen -   Name - Call - Spell - Pen - Too 

- Pencil - Meet - Brazil - You 
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Writing section  
 
1. Imagine you are applying for a scholarship for HARVARD UNIVERSITY and complete the application form using 
your personal information. (each gap 0,1 ;Total 1,0) 
 

 

 
 

 
Adapted: http://www.petrobonus.com/applicationform.asp 
 
2. Write an e-mail to HARVARD UNIVERSITY giving the following information to complete your registration at the 
university. (Total 1,0) 
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Teste elaborado por Aline, Adamastor e Fernando 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

TEACHER: ______________________________________ 

STUDENT: ______________________________________ 

LEVEL: 1   CLASS: _____   DATE: ____/_____/_____. 

 

I. WRITTEN TEST (TOTAL: 100 POINTS) 

 

 

I. Reading Section (Total: 20 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Read the text and complete Britney’s profile. (02 each; total: 06) 

Name: Britney Spears. 

Nationality: _________________________. 

Age: _______________________________. 

Marital Status: _______________________. 

 

2. Check the best option according to the text. (02 each; total: 04) 

a) Britney has… 

(    ) 2 children  (    ) 3 children  (    ) 4 children 

b) She refers to… (line 7) 

(    ) Madonna   (    ) Britney       (    ) Mariah 

 

3. Read the profile and write T (true) or F (false). (05 each; total: 10) 

a) Britney isn’t just (somente) a singer. (     ) 

b) Britney isn’t famous for her scandals. (     ) 

 

II.Vocabulary Section (Total: 20 points) 

 

4. Complete the blanks with the appropriated words (more than one answer is possible). (02 each; 

total: 10 pts)  

 
a) Mei is from China. She’s ________________. 

 

b) Peter is not married. He’s _______________. 

 

 

 

 

     Britney Jean Spears (born December 2, 1981) is an American  

artist   from   Mississippi,  USA.  She  is  a  very  famous  singer,  

especially for her songs: Baby one more time, Oops I did it again 

and Toxic. But what  some people might not know is that Britney  

Spears is also an actress, she starred the success Crossroads. She  

is also famous  for  her  scandals. Britney was married twice, but  

today  she  is not married anymore and she has two children. She  

thinks Madonna and Mariah Carey are incredible; she is also a big 

fan of Bjork. 
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c) I think Kate Perry is an excellent singer! 

 - I disagree. I think she’s a/an _______________ singer! 

 

d) I like Harry Potter and the Philosopher's Stone. It’s a fantastic _______________. 

 

e) Carla was born in January 1, 1990.  She’s _______________ years old. (write it in full = 

escreva por extenso) 

 

 

 
5. Look at the picture and match the numbers according to the objects. (02 each; total: 10 pts)  

 

 

 

 
 

 
1. a book 

2. pencils 

3. an eraser 

4. a pen 

5. a table 
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III. Grammar Section (Total: 20 points) 

6. Read the dialog and complete with am, are, is. Use contractions where possible, they will repeat.  

(01 each; total: 10 pts) 

Angelo: Hi! Good morning. I want to study French at Cursos livres.  

Secretary: Sure! What ___your full name, please? 

Angelo: I___ Angelo de la Rosa Matidas.   

Secretary: Ok, and where ___ you from? 

Angelo: Oh! I___ from Abaetetuba. 

Secretary: Right. ___ you married? 

Angelo: No, ___not . I___ single. 

Secretary: And, How old ___you? 

Angelo: I___30 years old. 

Secretary: Hummm…. What___ your e-mail address? 

Angelo: It’s matidas5-89@gmail.com. 

Secretary: Done! Thank you, Angelo. Your classes start next week. Bye! 

Angelo:  Goodbye! 

 
7. Order these sentences. (02 each; total 10 pts) 

a) singer/ Lady Gaga/ I/ brilliant/ think/ is/ a/. 

______________________________________________________________. 

b) pop/ Rihanna and Madonna/ singers/ Are/? 

______________________________________________________________. 

c) car/ isn’t/ Ferrari/ terrible/a/. 

______________________________________________________________. 

d) English/ this/ in/ What’s/? 

______________________________________________________________. 

e) years/ 25/ I/ old/ am/. 

______________________________________________________________. 
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IV.Listening section (Total: 20 points) 

8. Listen to Jackie registering at the library. Check  (✓)  the information you hear. (05 each; total: 

20 pts). 

a) Jackie’s last name is… 

(   ) Green                     (   ) Greene                   (   ) Greeni 

b) Jackie’s phone number is… 

(    ) 607-555-3904       (    ) 607-555-4904     (    ) 607-555-5904 

c) Jackie’s e-mail address is… 

(    ) JLG8734@cup.org        (    ) JEG8724@cup.org      (    ) JLG8724@cup.org 

d) Jackie’s library card number is… 

(    ) PL34008             (    ) PL34018      (    ) PL35008 

 

Writing Section (Total: 20 points) 

6.  You are sending an e-mail to register on the Official Fan Club of your favorite international 

celebrity website. Write your information. Include first and last names; phone number; age; 

nationality. Then, give your opinion about your celebrity. Write at least 5 sentences. 
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Anexo E 

 

Exercício de gramática do livro English ID Starter  
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Anexo F 

 

Vocabulário sobre nacionalidades do livro English ID Starter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

 

 

Anexo G 

 

Exercício de listening do livro Touchstone 
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APÊNDICES 
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Apêndice A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. Meu nome é Cristina 

Vasconcelos Porto, sou a pesquisador responsável e minha área de atuação é Letras. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de 

recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá 

entrar em contato com a pesquisadora responsável(is),Cristina Vasconcelos Porto nos telefones: (91) 

981399963. Você poderá, inclusive, fazer ligações a cobrar para a pesquisadora responsável. Em casos de 

dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  
A pesquisa intitulada As experiências de avaliar de professores de inglês em formação inicial: foco nos 

efeitos da elaboração colaborativa de testes escritos de inglês tem por objetivo geral: analisar 

comparativamente os processos de elaboração de testes escritos de inglês com e sem a colaboração de 

colega, e os possíveis efeitos das negociações durante o processo de elaboração desses testes tendo em 

vista os princípios da validade, da confiabilidade, da autenticidade e da abordagem comunicativa. Os 

objetivos específicos são: 1) verificar como se dá o processo de elaboração de testes escritos por alunos 

de Letras estagiários de inglês dos Cursos Livres de Língua Estrangeira (CLLE) da Universidade Federal 

do Pará (UFPA) utilizando, para tal, o protocolo verbal; 2) Verificar como se dá esse processo ao ser 

realizado colaborativamente e quais seus possíveis efeitos nos processos de ensino e aprendizagem;3) 

Descobrir em que medida o trabalho colaborativo na elaboração de testes escritos de inglês melhora a 

qualidade desses testes tendo em vista os princípios da validade e da autenticidade e as características da 

abordagem comunicativa; 4) Descrever as percepções dos alunos-professores sobre suas participações no  

processo de elaboração de testes realizado individualmente e com pares. 

           Para tanto, os participantes serão gravados em áudio durante a elaboração de testes escritos de 

inglês realizada individualmente e com pares, bem como serão entrevistados após a realização de tais 

atividades, sendo as entrevistas gravadas em áudio. Os testes serão analisados para verificar os efeitos da 

colaboração em sua elaboração. Reitero que sua participação é voluntária e você pode desistir a qualquer 

momento, sem prejuízo algum. A sua identidade será preservada por meio de pseudônimo que será 

escolhido por você. Assim, você não corre nenhum risco pela participação neste estudo. Esclareço, 

também, que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação. 

         O dados coletados não serão descartados, pois serão utilizados para a presente pesquisa e pesquisas 

futuras e serão guardados pela pesquisadora responsável em pastas em seu computador. No caso dos 

dados serem utilizados para futuras pesquisas, os participantes serão contatados e assinarão um novo 

termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados serão publicados sejam eles favoráveis ou não aos 

propósitos do estudo. 

 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________, RG____________________/ 

CPF______________________________/ n.º de matrícula ______________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo _____________________________________________, 

como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora  

______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 
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Apêndice B 

 

Questionário  

 

 
Caro participante, 

 

Este questionário tem por objetivo fazer o levantamento de seu perfil. As informações coletadas têm 

garantia de anonimato. 

 

Nome:.........................................................................Pseudônimo::...................................  

E-MAIL: .................................................................... TEL(S): .........................................  

 Data: ____/_____/_________ 

Profissão: __________________________________IDADE:_____________________ 

Estado civil: ( )solteiro/a ( )casado/a ( )divorciado/a ( ) Outro 

1 - Quantos membros de sua família moram com você? 

( )Nenhum ( )Um ou dois ( )três ou quatro ( ) Outro 

Quem são eles? ...................................................................................................... ............  

 

2-Assinale a situação que melhor descreve seu caso: 

( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família. 

( ) Trabalho e recebo ajuda da família. 

( ) Trabalho e me sustento. 

( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 

( ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 

 

3 -Porque você optou por estudar Letras/Inglês? 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

4. Qual é seu maior objetivo profissional? 

............................................................................................................................................. 

 

5. Você trabalha atualmente? ( ) SIM  ( ) NÃO 

Caso positivo, 

Onde? ....................................................................................................................... ......... 

Qual é seu cargo ou função? ..................................................................................... ........ 

Por quanto tempo?........................................................................................................... .. 

 

6. Você já lecionou inglês em outra instituição? 

Qual(is)?........................................................................................................................... 

Por quanto tempo?............................................................................................................  

 

7-Há quanto tempo você leciona inglês?........................................................................... 

 

8- Na sua opinião, o que é aprender uma língua estrangeira? 

........................................................................................................................................... 

 

9- Na sua opinião, o que é ensinar uma língua estrangeira? 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

10- Você já visitou ou morou em algum país em que se fala inglês? (  ) SIM (  ) Não 

Caso positivo, qual(is)?.............................................................................. .......................... 

Por quanto tempo?............................................................................................................ .... 

 

11-Você leciona ou já lecionou alguma outra disciplina além de língua inglesa? (  ) SIM ( ) NÃO 

Caso positivo, qual(is)?.......................................................................................................  
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12. Os seus pais tiveram alguma influência na sua aprendizagem de Inglês? ( )SIM ( )NÃO 

Caso positivo, qual? .........................................................................................................................  

13. Além de seus pais, houve alguém em especial que tenha sido importante para que você aprendesse 

Inglês? ( ) SIM ( ) NÃO 

Caso positivo, 

Quem foi/é essa pessoa? ...........................................................................................  

Qual era/é a sua relação com ela? ............................................................................. 

Como essa pessoa te ajudou a aprender Inglês? ....................................................... 

................................................................................................................................... 

 

14. Qual foi o papel do professor de Inglês para o seu processo de aprendizagem da língua? 

( ) Muito importante, essencial. Eu não teria aprendido o que sei sem professor. 

( ) Ajudou bastante, mas eu também procurei fazer a minha parte. 

( ) Não ajudou quase nada. Tive que aprender quase tudo sozinho(a). 

( ) Atrapalhou. 

( ) Nunca tive um professor de inglês antes. 

 

15. Você acha fácil ensinar Inglês? ( ) SIM ( ) NÃO ( ) MAIS OU MENOS 

Justifique................................................................................................................... ..... 

 

16- Dê sua opinião sobre os seguintes tópicos: 

a) Livro didático............................................................................................................ . 

b) Metodologia............................................................................ ................................... 

c) Estrutura física do curso.............................................................................................  

 

17- Com relação à avaliação,  

a) Você gosta de avaliar? (  ) SIM (  ) NÃO 

Justifique.........................................................................................................................  

 

b) Como você se sente ao avaliar seus 

alunos?..................................................................................................... ....................... 

c) Você acha que a avaliação é importante para o processo enino-aprendizagem? (  ) SIM  ( ) NÃO (   )  

Justifique................................................................................................................... ...... 

d) O que você acha que deve ser avaliado em uma língua 

estrangeira?..................................................................................................................... 

 

e) O que você acha da utilização da prova como instrumento avaliativo? 

......................................................................................................................................... 

 

f) Você está satisfeito com a forma pela qual você avalia seus alunos? (  ) SIM  (  ) NÃO (  ) 

Justifique................................................................................................................... ....... 

g) Você permitiu que seus alunos participassem do processo avaliativo como, por exemplo, na elaboração 

da prova, dos critérios etc? (  ) SIM  (  ) NÃO 

Relate sua experiência ou opinião sobre esse 

assunto................................................................................................................................ 

 

18. Você está satisfeito com o curso de inglês que você está ministrando no momento? (  ) Sim  (  ) Não (  

) Outro.................... 

Justifique..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

Obrigada pela sua participação! 
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Apêndice C 

 

Trecho da entrevista inicial realizada com Carlos  

Cristina: Ok, Carlos. Vamos conversar sobre algumas respostas do seu questionário. Fiquei curiosa para 

saber o que significa esse desafio: “Aprender uma língua estrangeira é estar disposto a enfrentar 

novos desafios”.  

Carlos: Logo quando eu comecei a aprender inglês, primeiro foi a questão do desafio. A minha prima 

chegou pra me confrontar perguntando como era determinada palavra em inglês e eu não sabia. Pra 

mim ficou muito marcado isso. Aprender, pra mim, era vencer o desafio de não saber algo. Já 

estudando Letras, como eu sei que o nosso objeto de estudo ele é longe da nossa realidade, então 

temos dificuldades, algumas dificuldades ao falar, por exemplo, os sons. Eu tinha muitas 

dificuldades...ainda tenho dificuldades com o som do th e do r. Então, se você não está disposto a 

dar a cara a tapa pra errar um pouco, eu acho que é meio complicado você aprender uma segunda 

língua. Por que você aprende uma língua? Eu acho que o aprendente tem que fazer essa 

pergunta...Eu comecei a aprender porque eu queria superar o objetivo...a minha prima naquele 

instante. Esse era o objetivo bem claro. Hoje já não é mais. Hoje, eu aprendo língua pra ensinar, 

mas antes era logo quando eu comecei. Então, foi um sentimento muito desagradável, de 

inferioridade porque quando você não sabe algo que você é confrontado por uma pessoa mais nova, 

por algo que você não sabe e principalmente de uma forma hostil, aquilo te torna inferior. Eu não 

sei algo e ela é mais nova e ela tá me perguntando isso pra me inferiorizar. Foi esse o meu 

sentimento. Isso eu trago muito pro meu ensino e pra minha aprendizagem. 

Cristina: Como assim? 

 Eu vejo os meus alunos como pessoas que estão querendo sair dessa escuridão, que é não saber 

algo. Como eu me sentia naquela hora e eu vejo o professor hoje como principal agente dentro 

dessa escuridão. Você está ali pra ajudar o seu aluno, a guiar o seu aluno naquela escuridão pra ele 

sair daquela zona de “eu não sei nada”. É por isso que quando eu ensino principalmente adultos, 

que eles têm dificuldades ao falar e ao entender, eu recordo do que eu passei naquele início aos 

quatorze anos e nessa idade eu tinha mais facilidade e os adultos têm mais dificuldades ao falar. Por 

isso que eu não costumo confrontar os meus alunos sendo hostil e falando “Ah, vocês não sabem, 

seus burros!”, como eu já vi gente falando. Eu trago muito essas marcas do que passei que não 

foram agradáveis pra mim e eu acredito que não são agradáveis pra ninguém. Então, isso influencia 

diretamente na minha forma de falar, principalmente na minha forma de avaliar, porque quando 

você recebe um aluno que não recebeu uma nota alta ou que não estava na média, ele já vem 

frustrado. Como é que eu vou dizer pro meu aluno que ele não tirou nota boa? Como é que eu vou 

influenciá-lo pra ele continuar a fazer o curso, mesmo tendo tido uma nota baixa? Então, isso 

influencia diretamente porque eu não gostaria de ser tratado mal, de me sentir inferior. Isso foi uma 

coisa negativa que eu carrego hoje comigo.  

Cristina: E você optou por Letras, mas não queria ensinar? Fale um pouco mais sobre isso. 

 Hoje, eu aprendo língua pra ensinar então decidi fazer Letras porque eu sempre tive plena 

consciência de que os meus pais não me sustentariam por muito tempo e o inglês abre as portas. Se 

o indivíduo sabe falar uma segunda língua e o inglês sendo uma língua global, ele tem o mercado 

de trabalho nas mãos. Então, eu sempre tive muito claro como, quais são as estratégias. Hoje eu 

vejo depois de algumas disciplinas na universidade eu vejo como é que eu aprendo, quais são as 

minhas estratégias, quais são as minhas habilidades, o que e posso fazer pra melhorar a minha 

aprendizagem. Então, eu decidi fazer o curso de Letras/Inglês naquela época porque eu era 

apaixonado pela língua e já tinha vencido alguns bloqueios que eu tinha em relação à língua e eu 

queira realmente que ela abrisse as portas. Ensinar inglês dá um retorno financeiro bom e bem 

rápido. Eu sempre gostei muito de viajar, então, no início, eu queria viajar, eu queria sair daqui. Eu 

lembro até que eu perguntei pra uma professora do meu primeiro semestre se o curso me dava base 

pra ser tradutor. O meu objetivo mesmo em Letras não era lecionar. Era pra trabalhar com tradução. 

Eu me tornei professor durante o processo.  
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Apêndice D 

 

Roteiro da entrevista realizada individualmente com cada participante 

 

 
Por que você escolheu começar a prova dessa forma? 

Qual o objetivo dessa prova? 

Qual é a pontuação da prova? 

Quais são as suas expectativas em relação aos alunos ao realizarem essa prova?  

Você está satisfeito com a prova que você elaborou? 

Quais os pontos positivos e negativos da prova? 

Por que você optou por esse formato de questão? 

Qual foi o objetivo dessa questão? 

Quais critérios foram utilizados? 

Como você se sentiu ao elaborar essa prova? 
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Apêndice E 

 

Trecho da entrevisa realizada com Carlos após a elaboração individual do teste 

 

 

 
Cristina: Ok Carlos...estou vendo aqui sua prova...por que você escolheu começar ela dessa forma? 

Carlos: Bom...é assim que é a prova do CL, né? Tive isso como modelo. 

Cristin: E qual foi o objetivo dessa prova ? 

Carlos: O objetivo principal era checar a aprendizagem de todas as unidades  que foram dadas. 

Procurei trabalhar em cima do que eu já havia ensinado.  

Cristina: Certo...e qual é a pontuação da prova? 

Carlos: 10 

Cristina: Ok, onde está essa informação? 

Carlos: Essa indicação de pontuação foi feita manualmente depois da entrega pro meu aluno, não 

foi feita antes. Ela foi pensada, na hora de digitar eu acabei esquecendo. 

Cristina: E o que você pensa sobre isso? 

Carlos: Péssimo. 

Cristina: Como assim? A pontuação deve ou não estar no teste? 

Carlos:  Sim. Porque o aluno tem que saber quanto é que cada questão vale. 

Cristina: Por quê? 

Carlos: Porque ele vai saber a importância de cada questão. Ele vai poder direcionar melhor a 

atenção... o aluno quando não sabe a pontuação pode induzir a pensar que cada questão 

vale a mesma quantidade de pontos e não é assim. Cada questão tem uma pontuação 

diferente.   

Cristina: E por que você pensa dessa forma? 

Carlos: Porque as provas que eu sou acostumado que eu já vi anteriormente, elas são feitas dessa 

forma, as bem elaboradas é claro. Elas tem a pontuação pro aluno, então dá pra perceber 

quanto cada questão vale. Eu acho que seria isso. Pelos modelos de prova que eu já havia 

visto anteriormente.  

Cristina:  Ok, então se você não tivesse visto pontuação em modelos de prova anteriormente, você 

não teria colocado a pontuação? 

Carlos: Eu acho que não. Talvez eu achasse que não fosse necessário. 

Cristina: Você leu alguma coisa sobre isso? 

Carlos: Não.  

Cristina Quais foram as suas expectativas com relação aos alunos ao realizarem essa prova? 

Carlos: Eu esperava que o meu aluno desenvolvesse uma boa prova. Até mesmo porque antes de 

eu começar a elaborar a prova em si, eu fiz como se fosse um banco de ideias do que eu 

poderia utilizar. Eu fiz duas partes diferentes. Uma eu coloquei as minhas ideias do que 

poderia ser feito, do que eu já tinha ensinado e o que poderia colocar na prova.  E na outra 

eu ia elaborando questão por questão em cima das minhas ideias. Então, eu olhando no 

livro, eu esperava que meu aluno conseguisse desenvolver uma boa prova.  

Cristina: E o que é desenvolver uma boa prova? 

Carlos: Uma pontuação entre 7 ou acima de 7. Isso seria um bom resultado.  

Cristina: E essas expectativas foram alcançadas? 

Carlos: Nem todos conseguiram um bom resultado. Eu senti que por ser a primeira prova, eles 

ficaram muito desconfortáveis. Então não tiveram excelentes notas.  

  

  

 

 

 

 



277 
 

Apêndice F 

 

Roteiro de entrevista realizada com cada grupo 

 

 

 

 

Por que vocês escolheram começar a prova dessa forma? 

Qual é a pontuação da prova? 

Por que vocês optaram por esse formato de questão? 

Quais foram os critérios utilizados? 

Como vocês se sentiram ao elaborar essa prova juntos? 

Vocês estão satisfeitos com a prova que vocês elaboraram? 

Fale das suas experiências em elaborar a prova com um colega?Quais os pontos 

positivos e negativos? 

Vocês mudariam alguma coisa ou não ao elaborar uma nova prova?  
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Apêndice G 

 

Trecho da entrevista realizada por Carlos e Rebeca após a elaboração colaborativa 

do teste 

 

 

 
Cristina: Por que vocês escolheram começar a prova dessa forma? 

Rebeca: Porque é assim que é feito, mais fácil, né? 

Cristina: Por que vocês optaram por esse formato de questão? Na segunda..match. 

Rebeca: Eles estão já acostumados, no livro tem muita atividade assim. 

Carlos: Era pra não focar tanto na forma, por isso que a gente colocou perguntas. Assim, um 

match.  

Cristina: Qual é a pontuação da prova? 

Carlos: Vale 10. Cada questão tem uma pontuação. 

Cristina: Por que vocês colocaram a pontuação na prova? 

Carlos: Eu acho que é importante. 

Rebeca: É verdade. Inclusive tu ficavas o tempo todo preocupado, né Carlos? 

Cristina: Certo. E a sessão de listening? Por que esse formato de questão?  

Rebeca: A gente quis inovar colocando um vídeo, só que está um pouco difícil. 

Carlos: Foi difícil. 

Cristina: Difícil por que? 

Rebeca: Vocabulário, mas tava contextualizado.  

Cristina: Sim, mas essa pergunta where´s the man? Já está o vídeo. 

Rebeca: Sim. 

Cristina: Essa situação do vídeo está em algum lugar no livro? 

Rebeca: Não. 

Cristina: Vocês estavam com o livro? E esse vocabulário de single, double room? 

Carlos: É. A gente não pensou nisso. Um ponto falho. 

Rebeca: É.  

Cristina: E o áudio do vídeo? O que vocês acharam? 

Rebeca: Tava bom. 

Carlos: Só que a única coisa foi a velocidade da fala. 

Rebeca: A gente não achou outro melhor. Pesquisou muito. 

Cristina: Sim, no caso de não achar um vídeo, pode ser um áudio só, pra não ficar tão difícil. 

Por isso que teve de tocar mais de uma vez, né? 

Carlos: Sim. Várias vezes. 

Cristina: Certo, e a sessão de writing? Por que esse formato de questão? 

Rebeca: A gente tentou contextualizar, fazer algo mais real. 

Cristina: Qual o objetivo dessa questão? O que vocês queriam avaliar nessa questão? 

Rebeca: O objetivo do application form era tipo fazer um brainstorming pra eles escreverem 

depois. 

Carlos: É exatamente isso. A gente queria que eles primeiro preenchessem as informações. 

Rebeca: Pra eles lembrarem das informações pessoais. 

Carlos: Depois eles escreveriam, mas essa habilidade não foi muito trabalhada em sala e o 

livro não dá muito foco na escrita, pra gente trabalhar na sala. Por isso que 

preferimos fazer o formulário, mesmo que se torne repetitivo. 

Cristina: Mas e o address? 

Carlos: Eu pedi para os alunos colocarem no formato normal, sem colocar número na frente 

de street, essas coisas. 

Cristina: E quais os critérios utilizados? Um décimo pra cada informação? 

Carlos: Sim. Procuramos ter bastante cuidado com relação à pontuação, eu tinha cuidado, a 

preocupação, mas a Rebeca é mais atenta. 
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Apêndice H 

 

Roteiro da entrevista final  

 

 

Como você avalia a sua experiência de avaliar com um colega? 

O que essa experiência o afetou positivamente? 

O que essa experiência o afetou negativamente? 

Como você avalia o seu desempenho na elaboração colaborativa? 

Como você se sentiu ao dar e receber opinião durante a elaboração colaborativa? 

Quais as suas considerações sobre a elaboração individual e colaborativa? 

Como você define a avaliação hoje, depois de passar por essa experiência? 

Você tem alguma coisa para acrescentar sobre a experiência de avaliar que você teve no 

decorrer da pesquisa? 
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Apêndice I 

 

Trecho da entrevista final realizada com Carlos 

 

 

Cristina: Como você avalia a sua experiência de avaliar com um colega? 

Carlos: Em relação aos passos que nos fizemos? Tanto a primeira quanto a segunda 

prova as características comums são que a gente sempre discutia antes o tema 

que a gente abordou nas unidades que a gente ensinou. Via primeiro a parte 

gramatical, o vocabulário e começava a elaborar o test especifications, né? Que a 

carol chama de script. Esse era nosso primeiro passo. Depois a gente ia para as 

questões, basicamente isso, planejamento e depois a execução das tarefas e a 

gente sempre começava pelas habiliadades que a gente tinha mais dificuldade de 

achar material, como o listening e reading. 

Cristina: E como você avalia a atividade de elaboração de prova com um colega? 

Carlos: No princípio eu estava muito apreensivo porque a falta de tempo dela iria 

comprometer muito o trabalho. Só que no percurso eu acabei me surpreendendo 

porque a gente se completa de uma forma inesperada. Ela sabe muito de língua e 

eu sabia contextualizar melhor, era um equilíbrio. Eu pensei que eu teria muita 

dificuldade de negociar porque temos personalidades muito fortes. Então eu 

pensei: “Eu acho que ela vai dar muto trabalho. Eu vou dizer uma cosia e ela vai 

bater o pé, mas em momento nenhum isso aconteceu. Ela falava: “Ah, tu estais 

fazendo besteira, mas não levava isso a seéio e acabamos fazendo um bom 

trabalho. A gente acabou se completando muito. Então a experiência, pra mim, 

foi muito válida. 

Cristina: O que essa experiência o afetou positivamente? 

Carlos: Nossa! Foram muitos aspectos positivos. Primeiro em relação a mim como 

pessoa, apesar de eu já ter muitas leituras sobre estratégias motivacionais, 

estratégias afetivas, eu via que não olhava tanto paro meu aluno principalmente 

quando se tratava de avaliação que é uma parte muito importante do ensino. Eu 

separava avaliação de ensino normal em sala de aula. Foi exatamente isso que 

mudou. Eu vi que no momento dos meus feedbacks, nos momentos de planejar 

minhas provas eu voltei mais paro meu aluno. Eu acabei motivando o meu aluno 

a continuar porque os meus alunos viam que eu estava prestando atenção nas 

dificuldades deles. Que eu estava pensando neles na hora de fazer a prova. Então 

eu não levava muito isso em consideração. Por exemplo se tivesse um áudio, um 

listening que sempre foi a parte mais dificil de elaborar a prova que eu 

conseguisse entender e se fosse o tema da prova eu imediatamente colocava na 

prova, mas eu não pensava: “Será que o meu aluno foi exposto a isso na sala de 

aula? Ou então o foco nunca era o aluno. Sempre era: eu trabalhei isso em sala 

então, tá bom, eu vou colocar isso na prova. Então, a partir do momento que o 

meu aluno passou a ser o centro da minha dedicação tanto da parte de ensino 

quanto da parte da avaliação eu acho que esse foi o principal fator positivo que 

eu alcancei nesse semestre. Eu vi que os meus alunos agradeceram mais eu eu 

consegui medir melhor o aprendizado deles. Ficou mais claro onde eu precisava 

melhorar eh...os meus planejamentos por exemplo, a parte de listening que 

sempre foi a minha pior parte eu pensei: “Bom, se eu estou tendo muita 

dificuldade, o meu aluno também deve ter então, vamos ver isso na prova. Se 

comparar minhas provas elaboradas sozinho com as provas elaboradas em dupla 

eu tive essa evolução na parte do listening. Primeiro da questão da adaptação do 

listening,depois da adaptação da tarefa. Então, isso foi muto importante eu 

prestar atenção de que eu precisava praticar mais em sala de aula.  
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Apêndice J 

 

Trecho do protocolo verbal de Carlos 

 

Primeiro vamos pra parte que eu acho um pouco menos difícil... pelo listening. 

Bom, eu vou... a primeira coisa... eu vou procurar em dois lugares no google que dá pra procurar uma 

situação mais ou menos autêntica e no site Ello que tem umas boas conversações... 

Não dá pra pesquisar... vamo aqui pro youtube se tem alguma coisa... vou procurar personal making 

vacation form... how to make a ph registration ...nao é isso o que eu quero...nao... não... não, Aff!... 

Não é isso o que eu quero. Todos os sites que o Ello aponta como link precisa de e-mail pra cadastro... 

Vamos... aqui tem uma parte de listen the answer English... vamos lá ver...  

Bom... eu vou escutar algumas coisas aqui do English learning listening lesson online… tem algumas coisas 

como life on the road, working from abroad, culture comparisons, cape and town, big picture, big plants [ 

Ainda não achei o que eu quero... eu vou pesquisar por nível, vamos lá ver se vai... 

Vamos lá ver eu vou escutar...não não é isso que eu quero ainda... vamos lá introduce yourself... 

Sidney, it´s  not woking youtube (Carlos interrompe o protocolo verbal para pedir ajuda ao monitor)  

Agora eu vou ver um vídeo do youtube que é basicamente pessoas se apresentando né... que nem a gente viu 

na lição, mas são de várias séries, vamos ver se eu acho interessante o vídeo... 

(Rindo)... são muitas situações de pessoas se apresentando são muito legais...  

(Rindo) são de várias séries... algumas são muito engraçadas, mas algumas também passam muito rápido ..  

(Rindo) No!... bom eu vou salvar o link e se puder editar esse vídeo vai ser muito bom porque tem algumas 

partes de séries muito engraçadas e que eu acho que realmente os alunos... é claro são nativos falando inglês 

eles vão ter uma dificuldade eles vão ter um desafio, mas também não é algo assim que fuja tanto do que 

trabalhamos em sala e nem algo tão complicado muito de fazer, mas vamos ver se eu acho coisa melhor, 

vamos ver o que eu vou fazer aqui eu vou salvar os links dos vídeos mais interessantes que eu achar, então 

eu vou trabalhar agora na primeira parte... a parte do listening eu vou ver qual é o listening que melhor se 

encaixa e o que mais fácil pra mi ... abordar fazendo perguntas né...  

Então primeira parte é salvar o material vou colar aqui a url do vídeo... abrir uma página em branco só com 

os vídeos... tá.  Primeiro eu vou enumerando aqui que tipo de vídeo é.  

Não... primeiro eu vou colocar a número 1 listening que geralmente é a primeira habilidade testada né? 

Então tá... e depois vamos ver aqui coloquei primeiro e vou salvar por tópico introducing yourself 

introducing yourself by tv series... ok vamos lá pra outros vídeos... 

Tem aqui um vídeo do real English introducing others que me parece bem interessante... tem a parte de 

spelling names... vamos lá verificar um vídeo de uma duração não muito longa de 3 e 34... acho que vai ser 

interessante vamos la ver... ah?... 

E até agora eu tô achando bem legal esse videozinho do real English... eles se apresentam... primeiro... é 

uma repórter perguntando what’s your name e how do you spell your name é um dos tópicos da lição né? 

And introduce others what’s the name of your friend e a pessoa vai dizer como é o nome e o repórter 

pergunta depois pra pessoa que foi apresentada and how do you spell your name... então eu achei simples 

mas não tem um teor de desafio... mas vamos continuar vendo aqui o vídeo é um vídeo de uma duração não 

muito longa de 13 minutos e trinta e 3. Vamos ver.(Carlos assiste ao vídeo) 

A segunda parte do vídeo depois de um minuto e cinquenta segundos são as mesmas perguntas só que o 

vídeo mostra basicamente faz uma menção... as imagens e também as palavras por exemplo: excuse me can 

you spell your name?... e a repórter fala logo depois da imagem e a imagem circula o spell... então a duração 

real do vídeo é de um minuto e 50 segundos... tá... eu vou salvar aqui como spelling... salvei errado...  vou 

salvar aqui segundo vídeo... salvar como tópico de spelling, spelling names... vamos ver...  
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Apêndice K 

 

Trecho da trascrição da elaboração colaborativa do teste realizada por Carlos e 

Rebeca 

 
Carlos:  Tá. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai dar uma olhada na minha prova e na tua 

prova pra ver se dá pra gente...  

Rebeca: Usar alguma coisa. Tu estás com o livro aí? 

Carlos: Ou adaptar. Depois a gente vai fazer um rascunho do que a gente vai fazer na prova e decidir 

quais são os contetudos e formatos de questões, né? 

Rebeca: Deixa eu pegar um papel. 

Carlos: Não! Aqui mesmo! (no computador). A gente abre dois documentos separados. Péra aí que eu 

vou pegar o livro. Ok, tu digitas mais rápido Rebeca. Vamo lá. (Carlos vai buscar o livro). 

Quais são as sessões, né? Pra gente não esquecer...Reading, Use of English. 

Rebeca: Structure?  

Carlos: No! Use of English já é structure. Depois listening.  

Rebeca: Writing.   

Carlos: E vocabulary. 

Rebeca: Vocabulary (Rebeca repete) 

Carlos: I’m British! (Risos) 

Rebeca: Tem que falar direito (Risos) 

Carlos: (Risos)  

Rebeca: E o writing ...o último, né? 

Carlos: Hum... Então tá! Vamos ver o que o livro... primeiro a gente vai ver toda a parte que a gente 

ensinou, né? 

Rebeca: Sim.  

Carlos: What’s your name? Coloca logo as perguntas aí. 

Rebeca: What´s your name? Olha a entonação!  

Carlos: Where are you from? What’s this in English? What’s your phone number? What’s your last 

name? Aí a parte do vocabulário. Esse é o conteúdo da unidade 1, né? 

Rebeca: Sim. Legal essa ideia de colocar o que a gente vai fazer. 

Carlos: Sim. Eu acho que ajuda. Especifica lá em cima a unidade 1, a gente vai ver o vocabulário 

abordado nessas perguntas, opening, greetings, quando a gente for olhando essa seção de 

vocabulário. A gente já tem que pensar numa situação... pra que que a gente usa isso, né? 

Tipo... opening greetings...pra que a gente usa? E o que a gente pode trabalhar na parte de 

writing? Vamo lá pra ideia pra eles completarem um form... isso... pra eles escreverem uma 

carta de apresentação pra uma universidade...né? 

Rebeca: Hum hum...não! Ou um ou outro, senão vai ficar muito grande esse writing, não? 

Carlos: Não, porque ... a gente... tu achas? Por quê? Por que tu achas que vai ficar grande? 

Reebca: Porque... olha! A gente tá pedindo duas coisas... pra eles completarem o formulário e depois 

escreverem uma carta. Isso pode prejudicar eles. Eu já fiz isso antes. E também a gente tem que 

ver que nossos alunos são primeiro nível e tem uma hora e 15 minutos pra fazer a prova. 

Carlos: É! A Parte do writing. 

Rebeca: Eles demoram mais. 

Carlos: Tem um texto aí que fala que eles estão mais acostumados a completar as coisas... a gente não 

trabalhou... a gente não trabalhou muito a parte de writing com eles, né? 

Reebca: É. Não pode exigir tanto assim. 

Carlos: Só se a gente fizesse uma pergunta no writing que fosse do tipo name... address... e-mail... qual 

seria outra? Uma pergunta aqui... por exemplo, eles poderiam escrever mais do que uma linha. 

Daria tempo. 

Rebeca: Péra...repete a pergunta aí... deixa eu pensar de novo. 

Carlos: Porque tipo assim, a gente não faz uma entrevista quando a gente vai fazer uma aplicação de 

bolsa de estudos? 
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Apêndice L 

 

Amostra de uma nota de campo 

 

Descrição da aula observações 

Carlos chega na sala e liga o computador que demora muito 

tempo para funcionar. Ele cumprimenta os alunos que, aos 

poucos vão chegando. Após 15 minutos Carlos conseguiu 

ligar projetar os slides. O foco dessa aula foi o ensino de 

objetos de sala de aula e o uso dos artigos a/ an. Carlos  iniciou a 

aula com a apresentação de slides mostrando alguns objetos: 

notebook, flash drive, mechanical pencil etc. Em seguida, Carlos 

ensinou a pronúncia de cada objeto e pediu para os alunos 

repetirem. Após a repetição, ensinou o uso dos artigos a/an e 

pediu para os alunos fazerem os exercícios do livro. Os alunos 

gostaram bastante das explicações de pronúncia. Houve pouca 

interação entre os alunos. Em seguida, Carlos corrigiu os 

exercícios do livro e finalizou a aula lembrando os alunos de que 

eles precisavamm estudar a pronúncia das palvras ensinadas. 

Foco da aula: ensino de 

classroom objects e uso 

dos artigos a/na 

Muita repetição da 

pronúncia das palavras 

Pouca interação  

Foco na forma 
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Apêndice M 

 

Trecho da transcrição de uma sessão reflexiva realizada por Carlos e Rebeca 

 

 
Cristina: Olha só o vídeo. O que você está fazendo? 

Carlos: Lendo algumas questões da prova. 

Cristina: O que você observa? 

Carlos: Estou falando e falando e alguns alunos ainda sem prova na mão. Nossa! (silêncio) 

 (visionamento) 

Cristina: Agora é a vez do listening.  

Carlos: Falei rápido demais. E na hora de tocar não li o comando... fui logo passando. Por 

isso que teve dúvida.  

Rebeca: Seria legal se fosse um vídeo, né? Eu não acho que é necessário falar sobre o 

listening antes de passar o áudio. 

Carlos: Mas você tem que ler com eles pra eles saberem do que se trata. 

 (Visionamento) 

 Ok. Terminamos de ver o vídeo. Algum comentário? 

Carlos: Eu não trabalhei o gênero carta em sala de aula, por isso eu perguntei: sabem o que 

é letter? Por isso eu traduzi tudo. Não foi bom. 

Rebeca:  É porque eles precisam de contexto, né? 

Cristina: Sim, e também eles precisam saber o que eles têm que fazer. 

Carlos: Sim, então eu acho que eu me preocupei com as instruções. Só acho que o reading 

ficou uma bagunça porque juntaram todas as letras. 

Cristina: E o que vocês observam com relação ao ambiente?                                                          

Carlos: Os meus alunos de primeiro nível nunca são quietos, mas nesse momento de prova 

alguns ficaram quietos por causa da tensão. Tensão de dia de prova. 

Cristina: sim 

Carlos: E nunca pensei em mostrar a prova no Datashow. Só depois de ver o Adamastor. 

Rebeca: Nem eu. 

Cristina: Eu também não. Nunca havia pensado nisso 

Carlos: Nunca, nenhum professor fez isso com a gente. 

Cristina: Eu nunca fiz. Vivendo e aprendendo, né?  O que mais Carlos? 

Carlos: Acho que tudo funcionou, o áudio tava ok.  

Cristina: Tava silêncio?  

Carlos: Tem aluno que sempre chega atrasado e isso é ruim. 

Rebeca: Nas minhas turmas também. Tem gente chegando 3 horas da tarde e a aula começa 

às duas. Eu já falei que eu não quero isso, mas eles continuam. 

Carlos: Eu fico admirado com a minha turma da manhã. Tem aluno que chega mais de duas 

horas de atraso, na turma de sexta. 

Cristina: E no dia de prova? 

Carlos: Eu sempre falo pra eles não se atrasarem. 

Cristina: Sim, porque assim como tem aluno que não se incomoda, tem aluno que não gosta. 

E você acha que todos os alunos entenderam as instruções? 

Carlos: Sim. Eu perguntava toda hora : ficou clear? Ficou claro? Tem outra forma? 

Cristina: Pedir pra que eles expliquem, pode ser. 

Carlos: A gente sente quando não entendem, né? 

Cristina: Como?  

Carlos: Pela cara deles.  

Rebeca: Eu também sinto. 

Carlos: Vamos olhar a cara deles. (Risos). Alguns levantaram as mãos. 

Cristina: Sim. (visionamento) 

Cristina: Mais algum comentário? 
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