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RESUMO

O presente estudo se justifica por considerar a avaliação como um mecanismo 

importante  na  aprendizagem  escolar  e  na  vida  social  dos  indivíduos,  além  da 

oportunidade de estudarmos os conceitos e observar a prática didática. Assim, buscamos 

com esse trabalho, possibilitar  a reflexão acerca dos métodos pedagógicos utilizados 

para avaliar o ensino de uma língua estrangeira em um curso de idiomas. A metodologia 

utilizada  é  a  abordagem qualitativa  e  o  método  estudo de  caso  em virtude  de suas 

características se adequarem a proposta desse trabalho. Esse estudo conduziu a teóricos 

como  Almeida  Filho  (2005),  Mello  (2000),  Lopes  (2002),  além  de  Vieira  (2006), 

Fernandes  (2007),  Luckesi  (1996),  dos  PCNs  (1997),  entre  outros.  Desse  modo, 

consideramos algumas noções sobre a avaliação no intuito de dialogar entre diferentes 

olhares de autores pesquisadores dessa temática.
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ABSTRACT

The  present  study  is  justified  for  considering  evaluation  as  an  important 

mechanism in school learning and social life of individuals, besides the opportunity to 

study the concepts and observe the teaching practice. So, we pursue to this work, to 

enable  the  reflection  on  the  teaching  methods  used  to  evaluate  teaching  foreign 

language at a language course. The methodology used is that of a qualitative approach 

and case study method because its characteristics suit the purpose of this study. This 

study leds us to theorists such as Almeida Filho (2005), Mello (2000), Lopes (2002), 

and  Vieira  (2006),  Fernandes  (2007),  Luckesi  (1996),  of  the  PCNs  (1997),  among 

others.  Thus,  we  consider  some  notions  on  evaluation  in  order  to  dialogue  among 

different views of the authors who research on this.
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INTRODUÇÃO

A avaliação se faz presente na vida das pessoas desde muito cedo, tanto na 

escola, como em várias instâncias da sociedade, principalmente no mercado de trabalho. 

Desse modo, os alunos não serão avaliados apenas no período escolar, e sim, durante 

todo o percurso de suas vidas. Na escola, a avaliação possui um histórico de modelos 

que  se  adaptaram  às  necessidades  de  cada  época,  e  que  ainda  hoje  passam  por 

transformações.  Assim,  em meio  às diversas dificuldades  que existe  no processo de 

ensino de uma língua estrangeira está a dificuldade de avaliar, pois são muitos fatores 

envolvidos nesse processo.

 Os professores de língua estrangeira enfrentam vários problemas, relativos 

aos materiais didáticos, ao método de ensino, entre outras dificuldades. De tal modo, 

Almeida  Filho  (2005,  p.67)  diz  que  como  se  não  bastasse  essas  preocupações 

profissionais,  “há  ainda  a  questão  importante  de  avaliar  o  rendimento  de  quem se 

esforça por aprender uma nova língua”. Segundo Fernandes (2007), apesar de tantas 

informações  sobre avaliação  do ensino,  ainda  há  professores  que  executam práticas 

ultrapassadas que prejudicam seus alunos.

No processo de ensino de outra língua estrangeira, algumas preocupações são 

recorrentes, pois, quando uma pessoa decide aprender uma outra língua, sozinha ou com 

a ajuda de profissionais, ela vai se deparar com alguns obstáculos. Entre os obstáculos 

mais comuns estão os relacionados à metodologia e seleção de conteúdos, incluindo a 

avaliação do aprendizado, pois o aluno terá que fazer certas escolhas. São colocados 

alguns objetivos, como por exemplo, aprender a ler, escrever, falar e compreender a 

outra língua. O que acontece em seguida é o surgimento de dúvidas que atravessam esse 

intuito, pois em geral o aluno não sabe por onde deve começar, que tipo de instrumentos 

utilizar ou como avaliar o seu aprendizado. Dessa forma, é importante  observar que 

quando o professor pensa o processo de ensino, ele tem como base os conhecimentos 

adquiridos durante sua formação, já ao aluno cabe vivenciar as dificuldades no seu dia a 

dia durante seu processo de aprendizagem.

 Nos dias atuais, a língua estrangeira torna-se apenas mais um objetivo a ser 

alcançado para que a pessoa possa se tornar mais competitiva e qualificada. Mas não se 

trata  de  uma  tarefa  fácil,  pois  na  sociedade  moderna  as  pessoas  assumem  muitas 

responsabilidades  e  atividades  que  tentam  realizar  simultaneamente,  dessa  forma, 

enfrentam o problema com o pouco tempo disponível  para aprender  outra  língua,  e 

assim,  procura-se  um  pacote  que  resolva  todos  os  problemas  e  dúvidas.  Uma  das 
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alternativas mais buscadas é a escolha de um curso de idiomas. Desse modo, cabe a 

instituição escolhida acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos. Mas a maneira 

como  os  cursos  de  idiomas  enfrentam  esses  desafios  são  uma  incógnita  para  os 

aprendizes,  e  nem todos  eles  se  preocupam  ou  questionam  a  forma  em que  serão 

avaliados.

Nesse sentido, após o contato com as teorias relativas à avaliação escolar no 

curso de especialização em Linguísitca Aplicada da UFG, mas, com o foco no ensino de 

línguas estrangeiras, surgiu o interesse em investigar a avaliação de três professores de 

Inglês de um curso de idiomas em Goiânia, além de identificar se as provas utilizadas 

são  coerentes  com  a  abordagem  de  ensino  de  línguas  estrangeira  adotado  pela 

coordenação do curso. A escolha se deve ao fato de um curso de idiomas representar um 

rico campo de práticas e vivências concretas do ensino e da aprendizagem de línguas. 

Dessa  forma,  foram aplicados  questionários  com professores  e  recolhidos  os  testes 

escritos por eles para a análise e comparação dos dados assim como foi aplicado um 

questionário com a Coordenação do Curso afim de realizar a triangulação dos dados. 

No próximo item será apresentada a organização desse trabalho anunciando 

suas principais partes.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está dividido em quatro capítulos que tratam, respectivamente, 

dos  pressupostos  teóricos,  da metodologia,  da análise  de  dados e  das  considerações 

finais. Em seguida, apresentamos os objetivos e as perguntas de pesquisa e logo após, 

parte para o primeiro capítulo e assim, sucessivamente.

Essa  pesquisa  teve  o  objetivo  de  investigar  a  prática  avaliativa  de  três 

professores de Inglês e verificar se as provas estão coerentes com a abordagem utilizada 

pela  coordenação  desse  curso  de  idiomas  em  Goiânia.  Assim,  foram  lançadas  as 

seguintes  perguntas  de  pesquisa:  O  que  é  avaliação  para  os  professores  e  para  a 

Coordenadora do curso de idiomas? Os professores têm autonomia para decidir como os 

alunos serão avaliados? Qual a abordagem de ensino defendida pelo curso de idiomas? 

Em seguida, serão feitas algumas considerações a que este estudo conduziu. 

Para tanto, a organização deste trabalho consiste em um capítulo inicial, em 

que  é  apresentada  a  fundamentação  teórica  que  subsidiou  essa  pesquisa  e  que  está 

dividido em duas seções. A primeira seção discute o percurso histórico da avaliação. A 

segunda seção trata, especificamente, da abordagem comunicativa. 

No segundo capítulo, foi definida a metodologia empregada nesta pesquisa. 

Trata  da  abordagem  qualitativa  e  sua  importância  para  este  trabalho,  em  seguida, 

discorre sobre o estudo de caso, método de pesquisa utilizado nesse estudo. Logo após, 

contextualiza a pesquisa, local de investigação, sujeitos e período em que foi realizada. 

Ao final, caracteriza os participantes e tenta delinear os instrumentos da coleta de dados.

O terceiro capítulo apresenta a discussão sobre a análise dos dados. Trata do 

questionário  aplicado  aos  professores,  ao  mesmo  tempo  em  que  é  conferido  o 

questionário  utilizado  junto  à  coordenação  do  curso  e  as  provas  dos  professores 

pesquisados observando, os aspectos que se distanciam ou se aproximam da abordagem 

escolhida pelos sujeitos participantes da pesquisa.

Em seguida, traz as considerações finais  do trabalho a fim de ressaltar  a 

necessidade de repensar o processo avaliativo dentro da abordagem a que os sujeitos 

afirmaram trabalhar. 

Após definir a organização deste trabalho, passa-se ao primeiro capítulo que 

trata do referencial teórico que serviu de subsídio a esta pesquisa.
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CAPÍTULO 1

REFLEXÕES TEÓRICAS

Este  capítulo  foi  dividido  em  duas  partes.  A  primeira  parte  discute  o 

percurso histórico da avaliação e a segunda parte trata  da Abordagem no ensino de 

línguas estrangeiras.

1.1 - Percurso histórico da avaliação

Ao tratar da avaliação numa perspectiva histórica, Lopes (2002), apresenta 

três  movimentos  históricos  da  avaliação  de  língua  estrangeira  no  século  XX,  que 

possibilitam compreender as influências presentes até hoje no trabalho dos professores. 

Assim,  esses  movimentos  foram chamados  de movimento  pré-científico,  movimento 

estruturalista-psicométrico  e  o  movimento  sociolinguístico-integrativo.  Morrow  apud 

Lopes (2002), retoma esses movimentos e chama-os de Jardim do Éden (Garden of  

Eden), analogia feita a uma metáfora da origem da humanidade, lugar que Deus teria 

criado para o homem, local de uma beleza esplendorosa, ou seja, um paraíso. O Vale de 

lágrimas (Vale of Tears), e Terra Prometida (Promised Land),  também são analogias 

feitas a versões bíblicas, assim, uma que se remete à tristeza, e a outra, à promessa que 

Deus teria feito aos hebraicos. Dessa forma, durante cada um desses períodos havia uma 

teoria que explicava de forma lógica a avaliação de línguas. 

No  primeiro  momento,  Jardim  do  Éden (movimento  pré-científico),  o 

método  de  ensino  mais  utilizado  era  o  da  gramática-tradução  e  o  da  leitura,  e  os 

professores preparavam seus testes a fim de aferir tais características. Para esse método, 

o  conhecimento  dos  professores  era  inato  e  por  isso,  eles  não  necessitavam  de 

treinamento para elaboração da avaliação e não levavam em consideração se as questões 

dos testes eram importantes para a aprendizagem, limitava-se a medir o que se tinha 

aprendido. Entre as características dos tipos de questões do ensino tradicional destacam-

se:  listas  de  vocabulário,  sentenças  incompletas,  sentenças  para  serem traduzidas  e 

ditados.  Para o bom rendimento nos testes, era necessário ao aluno apenas aprender 

regras gramaticais, vocabulário e fazer traduções de uma língua para outra.

Conforme Lopes (2002), uma década mais tarde predominou o movimento 

estruturalista, Vale de Lágrimas, juntamente com o método de ensino áudio-lingual, por 

volta  dos  anos 50.  Desse  modo,  tanto  a  linguística  estruturalista  como a  psicologia 
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comportamentalista  deram um viés científico ao ensino de língua estrangeira,  e isso 

também se refletiu na avaliação, que absorveu a tendência de fragmentar os testes. A 

partir daí, a atenção era voltada para a precisão linguística, eram checados um item por 

vez, seja verificando a pronúncia, a ortografia ou a gramática, sendo o tipo de questão 

muito usado nesses testes a de múltipla escolha. Quanto mais objetivo o teste se tornava, 

mais  aumentava  a  confiabilidade.  Nesse  sentido,  Morrow citado  por  Lopes  (2002), 

afirma que os testes de itens isolados não são capazes de medir a habilidade do aluno 

em se comunicar em outra língua, afirmando ainda que conhecer elementos isolados de 

uma língua nada significa se a pessoa não for capaz de combiná-los de forma a tornar 

possível uma interação comunicativa.

Na concepção tradicional, o ensino está ligado à transmissão de conteúdo, o 

professor é tido como o depositário e o aluno como o receptor do conhecimento. Nesse 

sentido, Romão apud Vieira (2006), diz que há duas grandes concepções de avaliação. 

A  primeira  concepção  defende  que  a  avaliação  tem  a  função  de  diagnosticar  as 

dificuldades  dos  alunos  em  direção  a  atingir  as  metas  estabelecidas.  A  segunda 

concepção representa os aspectos tradicionais, como os testes e registros numéricos, a 

fim de conduzir  a uma padronização aceita  e cobrada  pelos próprios  alunos,  pais  e 

sociedade.

Conforme  Hoffman  (2000),  um  dos  grandes  problemas  do  sistema  da 

educação que apóia-se na avaliação classificatória consiste no fato desse modelo apenas 

verificar  a aprendizagem escolar por meio de medidas e quantificações,  ao invés de 

buscar outras alternativas. Essa forma de avaliar não considera a diversidade cultural e 

social dos alunos, as contradições em que vivem e as diferentes experiências de vida, 

pois os alunos não são iguais e não devem ser avaliados  com mecanismos que não 

consideram essas características. Assim, Hoffman (2000) mostra como a avaliação não 

deve ser pensada, pois não deve-se reduzir a avaliação do aprendizado escolar a uma 

simples nota, uma vez que ela deve ser um instrumento que evidencie o processo de 

aprendizado, que mostre os pontos positivos e os pontos que devem ser melhorados e 

que  envolvem professores  e  alunos.  Nessa  relação  deve  existir  diálogo  em que  os 

professores esclareçam a forma como a avaliação ocorrerá e os alunos possam expressar 

sua opinião.

Dessa maneira, quando se reduz a avaliação a uma nota e às vezes punição, 

perde-se o sentido que a avaliação deve assumir, o de auxiliar a aprendizagem do aluno. 

Mas, sabe-se que não é fácil mudar uma prática que se constituiu em várias décadas, 

pois gera resistência e problema de credibilidade por parte não apenas dos professores 
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em aceitar novas concepções de avaliação, mas também por parte dos alunos, dos pais e 

da sociedade.

Em  seguida,  Lopes  (2002)  apresenta  o  movimento  sociolinguístico-

integrativo, a  Terra Prometida, que surge no final dos anos 60 dando ênfase à parte 

comunicativa da linguagem. Nessa época, as pesquisas linguísticas mostravam que a 

eficácia  da  comunicação  não  poderia  ser  verificada  por  meio  da  avaliação  de 

habilidades  linguísticas  isoladas.  Assim,  lança  mão  de  medidas  desenvolvidas  pelo 

estruturalismo  para  testar  técnicas  para  avaliar  a  linguagem  de  forma  mais 

contextualizada. Desse modo, surgem os testes integrativos, “cujo enfoque é de verificar 

a capacidade do aprendiz de usar habilidades combinadas e integradas” (LOPES, 2002, 

p. 32).

Atualmente,  concepções  de  avaliação  como  as  que  constam  nos  PCNs 

(1997), se propõem ir além da visão tradicional, ou seja, o aluno não é mais visto apenas 

por meio de uma nota no final de um curso ou disciplina. Para os PCNs (1997, p.42), a 

avaliação  é considerada  como  “elemento  favorecedor  da  melhoria  de  qualidade  da 

aprendizagem,  deixando de funcionar  como arma contra  o aluno.  É assumida como 

parte integrante e instrumento de auto-regulação do processo de ensino e aprendizagem, 

para  que  os  objetivos  propostos  sejam  atingidos”.  Nessa  perspectiva,  para  o  bom 

desenvolvimento de um trabalho educativo é importante que o conceito de avaliação e 

seus  objetivos  estejam claros,  pois  o  conceito  está  ligado  ao  ensino  escolhido  pelo 

professor e pela instituição escolar. A forma como ela é compreendida, vai influenciar o 

formato da prova e o modo como o conteúdo será checado. 

Uma outra questão que causa angústia  nos docentes há muito tempo é a 

reprovação, muitos estão incomodados por reprovar e outros por não reprovar. Nesse 

sentido, segundo Paro (2001, p. 31), “o debate sobre a reprovação toca em atitudes, 

comportamentos, valores, consequentemente expõe feridas. Incomoda. Provoca reações, 

resistências no íntimo da gente. Há tensões no terreno melindroso da cultura escolar e 

docente”. Para o autor,  a reprovação abrange dimensões  socioculturais,  psicológicas, 

institucionais  e  didático-pedagógicas.  A  ênfase  na  avaliação,  segundo  Paro  (2001), 

como estratégia educacional, torna-se relevante, ao passo que a avaliação deve deixar o 

papel de única responsável pela reprovação para, assim, abandonar o sistema autoritário 

e  tradicional  de  ensino.  Desse  modo,  estudar  a  reprovação  e  a  forma  de  superá-la 

representa  de  alguma  forma,  a  importância  de  se  estudar  um dos  mais  importantes 

mecanismos do ensino, a avaliação.
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Uma outra característica é o fato da avaliação da aprendizagem escolar ser 

utilizada como ferramenta de poder e opressão na sala de aula.  Paiva (2009, p.  38) 

afirma que a “avaliação, muitas vezes, é um instrumento disciplinador e controlador, um 

pretexto  para  mostrar  aos  alunos  quem  tem  poder”.  Para  a  autora,  a  avaliação  é 

permeada de subjetividade, de sentimentos, pois condena a ignorância de alguns e exalta 

a inteligência de outros. Segundo Paiva (2009) na profissão de professor não existe um 

código  de  ética,  como  ocorre  nas  outras  profissões,  assim,  as  relações  de  poder 

estabelecidas  pelo  professor  e  pelo  sistema  de  ensino,  deixam  os  alunos  em  uma 

situação de desamparo, pois,

a avaliação  é um dos componentes  do processo  de ensino,  executados de 
forma diferenciada pelos professores,  por causa das diversas concepções e 
posicionamentos  teórico-filosóficos  por  eles  assumidos.  Nos  casos  mais 
comuns, as práticas avaliativas acabam ratificando, no interior da escola, a 
discriminação e a seletividade imposta pelo contexto social mais amplo. É 
assim que muitas vezes a pressão, o medo, o controle e o poder ditados e 
expressos nas práticas avaliativas retratam os mecanismos de uma sociedade 
que atua com princípios não democráticos,  excludentes e de desigualdade. 
(CHAVES, 2003, p. 1)

Atualmente,  essa relação de poder tornou-se mais complexa e muito instável. 

Com o aparato tecnológico e  o fácil  acesso à mídia,  qualquer  ação que o professor 

execute que saia dos padrões ditos normais impostos socialmente,  ou até mesmo ao 

ministrar  uma  aula  pouco  interessante,  pode  ocasionar  sérios  problemas  pessoais  e 

profissionais.  Atualmente,  é  comum os professores expostos a gravações em que os 

alunos utilizam celulares e outros meios em sala de aula e, em seguida, as colocam na 

internet.  A autoridade  antes  pouco  questionada  do  professor  hoje  praticamente  não 

existe,  os alunos não tem nenhum receio de questionar,  constranger  e até  agredir  o 

professor em sala de aula. Quando a avaliação é reduzida dessa maneira a testes que 

servem mais para punir do que avaliar o desempenho, os alunos buscam meios ilícitos 

de desviarem-se da do fracasso, sendo a cola o mais utilizado. Assim, a incidência de 

colas pode ser um indício que a avaliação precisa ser repensada, pois há algo errado que 

necessariamente  envolve  conteúdo  e  professor,  embora  nem  sempre  seja  fácil  de 

reconhecer.

É importante destacar que não se trata apenas de questionar de forma simplista o 

modo tradicional de avaliar, mas se faz necessário repensar novos caminhos para que se 

possa subsidiar a prática avaliativa. Portanto, é necessário considerar algumas noções 

tentando elaborar um diálogo entre autores que pesquisam a avaliação, para que assim, 

as práticas avaliativas se tornem mais claras e possam contribuir  para uma reflexão. 

15



Contudo,  para  escolher  uma concepção  que  se  deseje  trabalhar,  é  preciso  levar  em 

consideração vários fatores, entre eles, a proposta pedagógica da instituição de ensino, 

os planos de aula, os regimentos, pois são esses elementos que mostram a presença da 

avaliação e como ela precisa ser trabalhada.

Nessa  perspectiva,  Rocha  (2006)  estabelece  razões  que  sustentam  a 

avaliação dentro do processo de ensino/aprendizagem de línguas, diz que ela precisa 

assumir aspectos de vários formatos de avaliação uma vez que os alunos não são iguais 

e aprendem de formas diferentes, portanto, precisam ser avaliados de maneiras diversas. 

Assim,  deve-se  assumir  primeiramente  a  função  formativa,  a  fim  de  aumentar  a 

motivação do aprendiz. Em seguida, diz que a avaliação dever ser somativa, pois visa 

fornecer informações sobre momentos específicos da aprendizagem; deve ser também 

informativa,  ao  passo  que  conscientiza  pais,  alunos  e  autoridades  sobre  o 

desenvolvimento do aprendiz nesse processo; deve ser ainda, diagnóstica, por monitorar 

as necessidades individuais do aluno. E por fim, deve ter um caráter avaliativo por ser 

um instrumento voltado a identificar as metas alcançadas.

Havendo explicitado os pressupostos teóricos, passamos em seguida para o 

segundo  capítulo,  que  trata  do  desenvolvimento  da  metodologia  nesta  pesquisa,  à 

abordagem selecionada, o método adequado ao objetivo do trabalho, o contexto e os 

instrumentos utilizados.

1.2 – A Abordagem no ensino de línguas estrangeiras

A  avaliação  do  ensino  de  língua  estrangeira  é  afetada  pelo  tipo  de 

abordagem adotada pelo professor e pela instituição de ensino. Mello (2000) afirma que 

com frequência os termos abordagem e método são usados como sinônimos e que é 

necessário que se faça a distinção entre ambos para que se compreenda os elos que os 

unem. Uma noção de abordagem adotada por este trabalho é tomada de Almeida Filho 

(2005,  p.  78)  “um  conjunto  nem  sempre  harmônico  de  pressupostos  teóricos,  de 

princípios e até de crenças, ainda que só implícitas, sobre o que é uma língua natural, o 

que é aprender e o que é ensinar línguas”. Nesse sentido, Gonzalo, (1999, p. 45) afirma 

que:
Optou-se pela primeira atitude, porque estamos convencidos de que a 

metodologia, ou seja, a nossa declaração de intenções em que o desempenho 
em sala de aula está em causa, está sujeita ao contexto de ensino, uma situação  
específica de ensino-aprendizagem, e só a análise dos fatores envolvidos neste 
contexto podem estabelecer padrões de tal ação. Assim, o futuro professor vai 
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adquirir um conjunto de princípios e critérios - o resultado da reflexão - que 
permitirá que você escolha a opção metodológica mais adequada na situação de 
ensino em que está.1

Para  esse  trabalho  a  noção  de  Gonzalo  (1999)  acerca  da  metodologia 

também será considerada, pois para a autora, a metodologia é regida pelo contexto e 

cabe ao professor selecionar a mais adequada a sua situação de ensino. Para essa autora 

“o currículo é o termo mais amplo para a nomeação, e referindo-se a um quadro geral de 

decisão e ação na educação” 2 (p. 47), enquanto as “técnicas fazem que o método seja 

operacional, que os princípios teóricos em que se baseia se exteriorizem” 3. 

Na figura abaixo, Almeida Filho apresenta um modelo para a compreensão 

global de ensino de línguas estrangeiras e a forma como suas partes se articulam:

Figura 1. Modelo para a operação global de ensino de línguas 4

1 Tradução feita por mim do texto: Nosotros optamos por La primera actitud, ya que estamos convencidos 
de que La metodología, es decir, nuestra declaración de intenciones en cuando a actuación en la aula se 
refiere, está supeditada al contexto docente, a una determinada situación de enseñanza-aprendizaje; y sólo 
el análisis de los factores implicados en ese contexto podrá establecer las pautas de dicha actuación. De 
esta manera, el futuro profesor adquirirá un conjunto de principios y criterios – fruto de la reflexión – que 
le capacitará para elegir la opción metodológica que considere más adecuada en el marco de la situación 
docente en que se encuentre.( GARGALO,1999, p. 45).

2 Tradução feita por mim do texto:  currículo es el término de designación más amplia, ya  que hace 
referencia a un marco general de decisión y de actuación en la enseñanza. .( GARGALO,1999, p. 47).

3 Tradução feita por mim do texto: Las técnicas hacen que el método sea operativo, que los princípios 
teóricos en que está basado se exterioricen. ( GARGALO,1999, p. 49).

4 ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de.  Linguística Aplicada – Ensino de Línguas e Comunicação. 
Campinas, SP: Pontes Editores e ArteLíngua, 2005,  (p.78).
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Para Almeida Filho (2005) a abordagem está em um primeiro nível e submissa a 

ela, em um segundo nível, está o planejamento, a produção de materiais, o método e a 

avaliação. E por ultimo, em um terceiro nível, estão às necessidades e interesses, os 

critérios de análise e produção, as técnicas e recursos para a apresentação, prática e uso 

e por fim os instrumentos de avaliação produzidos sob critérios. Assim, vale destacar 

que  para  esse  autor  existe  uma  hierarquia  em  que  encontra-se  relacionados  a 

abordagem, o método e a técnica respectivamente e a avaliação sofre influência desses 

mecanismos.

Dessa forma, é possível perceber na figura 1 a forma como a abordagem 

direciona  o  ensino  de  língua  estrangeira,  conforme  Almeida  Filho  (2005),  tanto  na 

confecção  dos  materiais,  o  planejamento  das  unidades  do curso e  a  avaliação,  seus 

critérios e seus instrumentos. O método também está sob a influência da abordagem e 

nesse trabalho toma-se a noção de método de Anthony  apud Melo (2000, p.13) que 

ressalta  que  método  é  “um plano  global  para  a  apresentação  ordenada  de  material 

lingüístico,  cujas  partes  não  se  contradizem”  e  técnicas  “um  determinado  truque, 

estratagema ou esquema utilizado para atingir um objetivo imediato na sala de aula”. 

Nessa perspectiva, Gonzalo (1999, p.48) afirma ainda que,

Método é o termo usado na tradição anglo-saxónica é usado para se referir a 
todos  os  princípios  teóricos  e  práticos  que  fundamentam  e  justificam  as 
decisões  tomadas  em  sala  de  aula  para  motivar  e  acelerar  o  processo  de 
aprendizagem (de uma maneira particular de fazer as coisas na sala de aula em 
espanhol).5

Portanto, Gonzalo (1999) apresenta a noção de método como os princípios 

teóricos e práticos que orientam os professores em sua prática docente. Essas definições 

são importantes para esse trabalho, uma vez que uma condição necessária para que o 

professor conheça sua prática é identificar as abordagens e métodos que utiliza em seu 

cotidiano.

Deste modo, o interesse de vários estudiosos por pesquisar os princípios e 

práticas  sobre  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  de  uma  língua  estrangeira  é 

responsável por diversas metodologias de ensino identificadas por vários nomes. Entre 

as  principais  abordagens,  Mello  (2000,  p.12)  aponta  a  “estrutural,  tradicional, 

5 Tradução feita por mim do texto: Método es el término que en la tradición anglosajona se emplea para 
hacer referencia al conjunto de principios teórico-prácticos que fundamentan y justifican las decisiones 
que se toman en el aula para motivar y agilizar el proceso de aprendizaje (una manera concreta de hacer  
las cosas en el aula de español). ( GARGALO,1999, p. 48).
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behaviorista, áudio-oral, cognitiva, humanística, nocional-funcional, comunicativa etc”. 

Em relação aos métodos, destacam-se o “audiolingual, tradicional, gramática-tradução, 

direto, mimético, natural, comunicativo etc” (p. 12). As técnicas também são bastante 

variadas,  como por exemplo,  trabalhos  em grupos,  em pares  e muitas  outras.  Mello 

(2000)  também  acentua  que  embora  a  abordagem  seja  um  conceito  abstrato,  se 

materializa na prática do professor, por meio do seu planejamento, nos materiais e na 

avaliação numa relação de interdependência e ambos subordinados a abordagem.

Assim, Mello (2000) considera duas grandes vertentes, que diz ser de maior 

peso no histórico  das abordagens de ensino de línguas,  a  abordagem formalista,  ou 

gramatical,  e  a  abordagem comunicativa.  A abordagem formalista  ou  gramatical  se 

apóia na concepção de que a língua é um sistema de formas organizadas em estruturas 

limitadas,  segunda  a  qual,  o  sujeito  que  conseguir  apreender  todas  essas  estruturas 

conseguirá aprender outra língua. Essa abordagem deu origem a vários métodos, como a 

memorização e repetição de conteúdos. No método comunicativo, a língua é concebida 

como um “sistema socialmente compartilhado a partir  do qual aprendizes constroem 

conhecimentos” (Mello, 2000, p.17).

Segundo Richards  & Rodgers  apud Mello (2000),  são,  três  as principais 

visões teóricas de língua que influenciam os principais métodos de ensino, a saber, a 

visão tradicional ou estrutural, que considera a língua como um sistema de elementos 

estruturados entre  si  para codificar  significado;  a  visão funcionalista,  que entende a 

língua como uma condução para a expressão do significado; e a visão interacionista, que 

vê a língua como um meio para a realização das relações interpessoais. 

Conforme Almeida Filho (2005) a década de 80 é marcada por mudanças de 

noções importantes  para o ensino de língua,  uma delas  é a língua que deixa de ser 

considerada como algo exterior ao aluno, aprender a língua não é apenas aprender outro 

sistema, mas sim construir um discurso a partir  da interação social  e conhecimentos 

prévios. Segundo o autor, sempre que o discurso é compreendido e produzido por meio 

de situações  sócio-culturais  reais  nas quais o interlocutor  se depara com conflitos  e 

situações cotidianas a linguagem resultante é comunicativa. Mas essa abordagem não se 

limita  apenas  a técnicas  ou a  um modelo  a ser seguido,  refere-se a  princípios  mais 

amplos com o foco no processo.
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Almeida  Filho (2005) afirma que o termo comunicativo  no ensino de língua 

surgiu como reação a abordagens anteriores presas ao ensino de estruturas formais. Essa 

reação foi intensificada pela crítica de Hymes (1966) feita à proposta de Chomsky de 

competência linguística, o inatismo, que parte da noção de que existe uma capacidade 

inata  dos seres humanos construírem frases a  partir  do emprego de regras.   Hymes 

(1966)  propõe  um  conceito  de  competência  comunicativa,  uma  capacidade  de 

apropriação  da  linguagem  em  situações  de  uso.  Por  isso,  o  primeiro  momento  da 

Abordagem Comunicativa priorizava mais o ensino em situações de interação que o 

ensino analítico da gramática. 

Segundo Almeida Filho (2005) por volta dos anos 80, nos primeiros momentos 

da Abordagem Comunicativa, muitos pesquisadores alunos e professores acreditavam 

que ser comunicativo era abolir a gramática ou qualquer outra forma de sistematização 

da língua. Atualmente essa visão tornou-se mais eclética e a incorporação da gramática 

deixou de ser algo discriminado.  Para o autor,  o papel  do professor também sofreu 

mudanças por meio da Abordagem Comunicativa,  assim, o professor minimizou seu 

status de poder através de um formato mais democrático; a ele cabe mais o papel de 

facilitador das atividades e age mais como orientador do que o detentor do saber. O 

aluno também assumiu outra postura, tem mais espaço para ser ativo em sala de aula; 

ele deve ser capaz de fazer escolhas e contribuir no seu processo de aprendizagem.

 Segundo Mello (2000, p.15) a Abordagem Comunicativa “prioriza a natureza 

social e dialética da linguagem e entende o ensino-aprendizagem de línguas como um 

processo interativo no qual os aprendizes usam a língua-alvo de maneira significativa”, 

para tanto,  podem fazer  uso de vários instrumentos,  inclusive a  gramática.  Segundo 

Mello (2000, p. 18), 

o processo de ensino/aprendizagem que se apóia na abordagem comunicativa reconhece a 
natureza social  e dialógica da linguagem e tem como principal objetivo criar condições 
favoráveis  para  que  os  aprendizes  possam  usar  a  língua  de  maneira  significativa  na 
interação com outros falantes.  Para que isso ocorra,  pressupõe-se que a língua-alvo seja 
usada  em  atividades  sócio-interativas  (tarefas,  dramatizações,  trabalhos  em  pares  e/ou 
grupos etc), que desenvolvam não só a competência linguística do aprendiz, mas todas as 
demais competências necessárias para a comunicação entre as pessoas.

Essas  características  devem  estar  presentes  na  avaliação  do 

ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. Assim, todas as atividades citadas pela 

autora,  podem  ser  constituídas  como  instrumentos  avaliativos,  tudo  que  promova 

interação  deve  ser  considerado,  mesmo  que  não  seja  muito  convencional  como  a 

dramatização ou trabalhos em pares. Portanto, para Mello (2000), o papel do professor é 
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organizar e orientar as atividades e não apenas ser um opressor que usa a prova para 

reafirmar seu poder. Enquanto o papel do aluno deixa de ser apenas passivo e passa a ter 

a oportunidade de ser sujeito de sua própria aprendizagem.

Na Abordagem Comunicativa a avaliação pode ocorrer no processo ou na 

proficiência em situações discursivas reais, de acordo com Almeida Filho (2005), em 

que  o  aluno  pode  realizar.  Trata-se  de  uma  avaliação  qualitativa  porque  as  notas 

numéricas pouco revelam acerca das habilidades ou do uso real da língua estrangeira. 

Assim, o avaliador apresentará ao aluno um panorama dos aspectos avaliados, de acordo 

com  Luckesi  (1996)  e  isso  pode  ocorrer  em  várias  situações  e  com  variados 

instrumentos, não apenas no momento da prova.

O estudo teórico possibilita verificar os dados coletados de forma analítica 

para que se possa tentar apresentar possíveis aproximações ou distanciamentos do que 

se espera de uma avaliação dentro da Abordagem Comunicativa. Em seguida, busca-se 

dialogar  com  as  respostas  coletadas  dos  professores  no  questionário  aplicado,  na 

perspectiva de contribuir para uma reflexão sobre a prática avaliativa dentro do ensino 

de língua estrangeira.
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA

Este  capítulo está  dividido  em quatro  partes.  Assim,  a  primeira  trata  da 

forma como a Abordagem Qualitativa é explicitada e as razões da escolha por essa 

forma de pesquisa.  A segunda parte,  trata  do método estudo de caso,  pontuando as 

características e particularidades que se assemelham a proposta de trabalho. Na terceira 

parte, é apresentado o contexto em que a pesquisa foi realizada e os instrumentos para a 

coleta de dados.

2.1 Abordagem qualitativa

A abordagem qualitativa é utilizada neste trabalho, pois, entre outras razões, 

objetivou-se investigar a avaliação de três professores de Inglês de um curso de idiomas 

em  Goiânia,  além  de  identificar  se  as  provas  utilizadas  estão  coerentes  com  a 

abordagem de ensino de línguas estrangeira adotado pela coordenação do curso. Para 

tanto, foram utilizados questionários com perguntas abertas aplicados aos professores e 

à coordenação do curso, além  do recolhimento de provas elaboradas pelos professores 

que participaram da pesquisa.

Nessse sentido, a abordagem qualitativa, segundo Lüdke (1986, p. 18) “é 

um estudo que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem 

um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. 

Dessa  maneira,  a  abordagem  qualitativa  mostrou-se  apropriada  a  proposta  desse 

trabalho  que  buscou  analisar  a  realidade  tal  qual  ela  se  apresenta.  De  acordo  com 

Creswell (2007, p. 202), a pesquisa qualitativa é “um processo investigativo no qual o 

pesquisador  gradualmente  compreende  o  sentido  de  um fenômeno”,  nessa  pesquisa 

buscou-se compreender o fenômeno da avaliação em um curso de indiomas em Goiânia.

Diante disso,  houve a necessidade da triangulação dos dados,  pois como 

consta  em Silva (2000) a triangulação dos dados,  assegura um exame profundo das 

percepções  dos participantes,  pois refere-se ao uso de dados recorrendo a diferentes 

fontes. Segundo Creswell (2007), deve-se identificar e discutir uma ou mais estratégias 

disponíveis para confirmar a exatidão dos dados. Nesse sentido,

a “triangulação” consistia num processo complexo de colocar cada método 
em confronto com outro para a maximização da sua validade (interna e exter-
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na), tendo como referência o mesmo problema de investigação. Neste senti-
do, o principal objetivo da integração de métodos seria a convergência de re-
sultados de investigação,  resultados que seriam válidos se conduzissem às 
mesmas conclusões (DUARTE, 2009, s.p.)

     

Portanto, Duarte (2009) afirma que o processo de triangulação dos dados é 

necessário para confrontar os dados de modo a validá-los. O autor afirma que a triangu-

lação também pode ser vista como forma de integrar diferentes perspectivas no fenôme-

no em estudo, de maneira a complementar, à medida que descobre paradoxos e contra-

dições, ainda como forma de desenvolvimento, mostrando de maneira mais ampla o fe-

nômeno estudado, o que não ocorreria com um único dado. Assim, Creswell  (2007) 

afirma que é preciso fazer a triangulação de diferentes fontes de informação de dados, 

analisando as evidências das fontes e utilizando-as para justificar de forma coesa os te-

mas.

Dessa maneira,  por  meio  de  três  fontes  de  dados:  as  provas  escritas,  os 

questionários  respondidos  pelos  professores  e  o  questionário  respondido  pela 

coordenação do curso, buscou-se triangular os dados para compreender como ocorre a 

avaliação dentro da abordagem adotada em um curso de idiomas em Goiânia. 

2.2 Método: estudo de caso

Esta pesquisa se classifica como um estudo de caso, pois busca explicar o 

fenômeno da avaliação em um curso de idiomas em Goiânia. Conforme Lüdke (1986, p. 

17),  o  estudo  de  caso  “é  bem  delimitado,  devendo  ter  seus  contornos  claramente 

definidos no desenrolar do estudo”. Para esse autor, o caso pode ser similar a outros, 

contudo, cada estudo tem sua singularidade, e caracteriza-se ainda por ser uma unidade 

dentro de um sistema maior. Lükde (1986) ainda ressalta que o interesse incide naquilo 

que o caso estudado tem de particular, assim, busca-se compreender a prática avaliativa 

de três professores de Inglês e identificar se as provas estão coerentes com a abordagem 

adotada por um curso de idiomas em Goiânia. Por esse motivo,  o método estudo de 

caso, é apropriado para esse trabalho, pois essa pesquisa teve o interesse em estudar 

uma situação em particular em um curso de idiomas, a avaliação.

Segundo Johnson  apud Vieira  (2006),  um estudo de caso é  definido em 

termos da unidade de análise que pode ser, por exemplo, um aluno, um professor, uma 

turma, uma escola, ou uma comunidade ou documentos escritos de uma determinada 

época. Nessa pesquisa a unidade de análise é a avaliação de inglês em um curso de 

idiomas em Goiânia e foi utilizado alguns aspectos como o descritivo, naturalístico e 
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qualitativo.  Assim,  é  possível  observar  a  descrição  dessas  características  abaixo,  na 

visão da autor citada:

1) naturalista, uma  vez  que  o  procedimento  de  coleta  de  dados  é  feito  no 

ambiente natural onde o estudo é realizado;

2) descritivo, uma vez que descreve um fenômeno, podendo ir além da descrição, 

permitindo, assim, a interpretação de um contexto ou cultura;

3) longitudinal,  pelo fato de ser  realizado em longos períodos de observação, 

embora muitos estudos de caso sejam realizados em períodos mais curtos de 

tempo;

4) qualitativo, mesmo havendo a possibilidade de fornecer informações de carater 

quantitativo.

Dessa maneira,  a  opção pelo  estudo de  caso se  deve  ao interesse  de se 

compreeender  uma  situação,  a  avaliação,  num  contexto  específico,  um  curso  de 

idiomas. Assim, optou-se por desenvolver um trabalho naturalista uma vez que os dados 

foram colhidos no próprio ambiente, isto é, no curso de idiomas, e descritivo, pois foi 

feito a descrição dos dados coletados tanto dos questionários como das provas escritas.

2.3 – Contexto da pesquisa

Esta pesquisa investigou a prática avaliativa de três professores de Inglês em 

um  curso de idiomas em Goiânia, buscando verificar se as provas estavam coerentes 

com a abordagem adotada pela coordenação. A motivação para este trabalho surgiu no 

Curso de Especialização em Lingüística Aplicada: Ensino-Aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras após a realização da disciplina Avaliação. Somando-se a isso, o fato de ter 

desenvolvido um projeto de iniciação científica durante a graduação do Curso de Letras 

acerca  da  Avaliação  da  Aprendizagem  Escolar  de  Língua  Portuguesa  por  meio  do 

programa financiado pela Instituição de ensino. 

 

2.4 Os participantes e instrumentos da coleta de dados

O  convite  para  a  participação  nesta  pesquisa  se  estendeu  a  vários 

professores do curso de idiomas pesquisado, obedecendo ao seguinte critério: atuar ou 

ter  atuado no ensino de Inglês.  Assim,  três professores aceitaram participar  e foram 

identificados da seguinte forma, P1, P2 e P3 com o intuito de preservar suas identidades 

reais. O professor P1 cursava, até o momento da realização da pesquisa, o último ano da 
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Faculdade de Letras, Licenciatura em Inglês, ministrou aulas para todos os níveis de 

Inglês. O professor P2 cursava o penúltimo ano da Faculdade de Letras, Licenciatura 

em Inglês, ministrou aulas para os nível 3, 4, 5 e 6. O professor P3 estava cursando o 

último ano da Faculdade de Letras, Bacharelado em Lingüística e já tinha sido aprovado 

na prova de mestrado em Linguística, ministrou aulas para todos os níveis de Inglês do 

curso de idiomas pesquisado. Buscou-se, ainda, verificar a perspectiva institucional com 

a aplicação do questionário junto à coordenação do curso de idiomas de Goiânia. 

Optou-se  também  por  realizar  a  entrevista  com  um  pequeno  grupo  de 

professores afim de maximinizar  a coleta  de dados, reduzindo o tempo da pesquisa, 

como  recomenda  Lankshear  (2008).  Para  esse  autor,   as  entrevistas  com pequenos 

grupos  são  métodos  de  coleta  de  dados  úteis  para  reconhecer  pontos  de  vistas 

alternativos, para esclarecer os conflitos ou divergências ou cruzar dados de um evento 

para esclarecer as interpretações do pesquisador. 

A requisição para autorização dessa pesquisa e acesso a provas foi feita à 

coordenação do curso de idiomas, que deferiu o pedido. Desse modo, a coleta de dados 

foi feita pelos seguintes instrumentos: a análise das provas escritas, dos questionários 

respondidos pelos professores e do questionário respondido pela coordenação do curso 

de idiomas.

O questionário usado para entrevistar a coordenação (Questionário nº 1, ver 

Apêndice A), e os professores, (Questionário nº 2, ver Apêndice B), foi elaborado com 

perguntas abertas, por ser considerado o tipo mais adequado para investigar o assunto, 

uma  vez  que,  segundo  Lankshear  (2008,  p.177),   as  perguntas  abertas   “não  têm 

respostas previamente preparadas, do tipo sim, ou não, e são usadas deliberadamente 

para  encorajar  os  respondentes  a  opinar  sobre  algo,  descrever  suas  experiências, 

esclarecer como eles veem o mundo que os cerca e assim por diante”. Embora tenha 

sido  utilizado  dois  modelos  de  questionário  nessa  pesquisa,  eles  apresentam muitas 

características  semelhantes.  Dessa  maneira,  foi  feito  um  planejamento  prévio  na 

construção  das  questões  buscando assegurar  que  fossem bem elaboradas.  Assim,  as 

questões foram feitas de modo a não ocorrer ambiguidade ou interpretações diversas 

afim de que gerasse dados confiáveis e passíveis de comparação entre as diferenças 

possíveis respostas dos participantes, dados úteis a essa pesquisa.

 Como se trata de uma pesquisa que visa analisar a avaliação realizada pelos 

professores de Inglês de um curso de idiomas, foi utilizado suas provas escritas para 

complementar os dados analisados, essas provas foram utilizados em 2009. A escolha 

dos níveis ocorreu aleatoriamente, uma vez que os professores participantes da pesquisa 
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já  ministraram  aulas  para  quase  todos  os  níveis  possibilitando,  possivelmente,  uma 

visão panorâmica da avaliação escrita. 

Vale ressaltar  que os  professores entrevistados  estão atuando em 2010 e 

atuaram em anos  anteriores  no  ensino  de  Inglês  para  os  níveis  selecionados  nessa 

pesquisa.  Dessa  forma,  segundo  os  professores  pesquisados,  suas  respostas  não  se 

referem a apenas um nível, mas a todos os diferentes níveis que eles atuam. 

Havendo explicitado os perfis dos participantes da pesquisa, o contexto em 

que o trabalho foi realizado e os instrumentos e procedimentos utilizados, passamos a 

discutir os resultados da análise dos dados no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISE DOS DADOS

Conforme apresentado na parte inicial desta pesquisa, buscou-se investigar a 

avaliação de três professores de Inglês de um curso de idiomas em Goiânia, além de 

identificar se as provas utilizadas estão coerentes com a abordagem de ensino de línguas 

estrangeira adotado pela coordenação do curso. Para tanto, foram lançados as seguintes 

perguntas de pesquisa: O que é avaliação para os professores e para a Coordenadora do 

curso de idiomas? Os professores têm autonomia para decidir  como os alunos serão 

avaliados? Qual a abordagem de ensino defendida pelo curso de idiomas? Em seguida, 

serão feitas algumas considerações a que este estudo conduziu. 

Ao desenvolver essa pesquisa, foi constatado que a abordagem adotada pelo 

curso de idiomas pesquisado é a comunicativa. Deste modo, foi percebido nas provas 

verificadas características da abordagem adotada, embora algumas questões apresentem 

algumas  atividades  descontextualizadas  ou  com o  foco  nas  habilidades  linguísticas. 

Segundo  Rocha  (2006),  conflitos  dessa  ordem  são  comuns  dentro  do  processo  de 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira, e a autora sugere que a questão central a ser 

trabalhada passe a ser proporcionar maneiras de se lidar com as situações que estão em 

confronto direto ou indireto com o que se deseja atingir.

Ao observar as provas escritas, foi possível verificar questões adequadas à 

abordagem adotada pelo curso de idiomas, bem como algumas questões que avaliam 

apenas o conhecimento gramatical da língua-alvo. Conforme Almeida Filho (2005), o 

estudo gramatical não é excluído do ensino de língua estrangeira dentro da abordagem 

comunicativa,  ela  apenas  deixar  de  ser  o  fator  central  do  ensino  e  passa  a  ser 

complementar.

  Segundo Vieira (2006), a prova não é a vilã da história, o problema ocorre 

com o modo  como ela  é  utilizada  que  pode desqualificá-la  dentro  de  um contexto 

educacional.  Para essa autora,  a  prova é um tipo de verificação da aprendizagem e 

fazem parte do dia a dia e é preciso que os professores aprendam a fazer um bom uso 

desse instrumento,  uma vez que convive-se em uma sociedade que utiliza processos 

seletivos para a aprovação ou reprovação de candidatos. É preciso propor alternativas de 

ensino para auxiliar o aluno a desenvolver estratégias que sejam mais adequadas ao seu 

processo de aprendizagem e adaptadas à sua realidade.
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De acordo  com Luckesi  (1996),  avaliar  implica  um processo  em que  o 

avaliador  passará  ao  avaliado  um  panorama  do  que  foi  observado  ao  longo  desse 

processo.  Assim,  o ato  de  avaliar  relaciona-se tanto  a  um momento  como a  vários 

momentos estanques. Dessa forma, os resultados obtidos durante a análise dos dados 

revelam que os professores trabalham com o intuito de desenvolverem a Abordagem 

Comunicativa.

Será tecida em seguida, a análise das respostas dos professores sobre sua prática 

avaliativa, as provas que utilizam e a visão da coordenação do curso. Para tanto, foi 

utilizado  questionários  e  provas  escritas  como  fonte  de  dados.  Desse  modo,  ao  ser 

aplicado um questionário com os professores de um curso de idiomas de Goiânia, a 

primeira  pergunta,  O que  é  avaliação  para  você?, buscou  evidências  da  noção  de 

avaliação de cada um dos professores. 

[trecho 1] Para  mim,  avaliação  é,  antes  de  tudo,  uma  forma  de  medir  a 
capacidades  dos/as  alunos.  Algo  muito  estranho,  mas  culturalmente 
legitimado.  Entretanto,  quando  colocada  em  prática  de  modo  mais 
colaborativo,  humanístico  e  menos  opressivo,  acho  que  a  avaliação 
pode  se  tornar  um procedimento  favorável  ao  processo  de  ensino  e 
aprendizagem (Resposta da questão 1, P1)

[trecho 2] Avaliação, para mim, é uma maneira de poder verificar se o conteúdo 
passado foi bem fixado. Além de poder perceber se o aluno realmente 
sabe usar estruturas e vocabulário adequadamente (Resposta da questão 
1, P2)

[trecho 3] Avaliação é um processo necessário para medir ou por em parâmetro o 
que foi ensinado e o que foi aprendido pelos alunos. Avaliação é algo 
essencial  num  ensino-aprendizagem  que  envolva  professor  e  aluno 
(Resposta da questão 1, P3)

O professor P1, ministrou aulas para todos os níveis de Inglês, e no trecho 1 

apresenta  uma percepção  aberta  sobre  a  avaliação,  mostra-se flexível,  uma vez  que 

considera  a  importância  de  incorporar  aspectos  como  colaborativo,  humanístico  e 

menos opressivo para que se tenha uma avaliação favorável ao ensino e aprendizado. O 

professor P1 elaborou a prova 3, anexo 3, em que apresenta uma questão com um texto 

que explora a leitura e outras três questões que exploram a produção textual. Faltou a 

questão  de  compreensão  oral  para  ficar  exatamente  como  a  coordenação  considera 

como representativa da Abordagem Comunicativa, conforme consta no trecho 4. Abaixo 

excerto da questão 3, da prova 3 do professor P1, anexo 3:
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3. Look at the picture and sentences below and write a brief paragraph about them. 
Remember what we discussed about Art and Frida Kahlo’s life. (1,0)

  Frida Kahlo was one of the most intriguing
women of her time. She used to say: "I paint
myself because I am often alone and I am the
             subject I know the best."

ANEXO 3, Prova 3 – Inglês nível V

A questão três do professor P1, além de explorar a imagem faz referência às 

discussões que ocorreram em sala de aula para que o aprendiz tenha instrumentos para 

sua construção textual.  Trata-se de uma questão dentro da Abordagem Comunicativa, 

pois busca verificar  a habilidade de interação que ocorreu em situações anteriores e 

possibilita a tarefa ao aprendiz de comunicar uma mensagem escrita de forma eficaz.

O professor P2, ministrou aulas para os nível 3, 4, 5 e 6, e parece ter uma 

percepção mais tradicional que P1, pois trata a avaliação como a verificação e fixação 

do conteúdo e ao uso de estruturas da língua. A prova que o professor P2 elaborou foi a 

2, anexo 2, que apresenta uma questão de leitura, duas questões de produção textual, 

uma  questão  de  compreensão  oral  e  duas  questões  que  exploram  conhecimentos 

gramaticais,  coerente  com  sua  definição  de  avaliação  e  aborda  todos  os  aspectos 

mencionados  no  trecho  4  pela  coordenação  do  curso.  Abaixo  excerto  da  prova  do 

professor P2:
WRITING
2) This is a page of two teachers’ diaries. They want to meet each 
other but in order to do so they need to find an available time. 
Create a dialogue between them using going to. (1,0)

Thursday – October 7th

Lucas’ Diary Renata’s Diary
8h – attend Grace’s class 
9h40-10h – Break
10h – English Literature Test
11h45 – Have lunch with Cleber
13h – Correct students’ homework
15h30 – Italian class
18h - Break
19h – Class with English 5 group

8h – English Literature class
09h – Meet my supervisor
10h – appointment at the doctor’s
12h – Have lunch at home
13h30 – Class with English 1 group
15h30 – Class with English 6 group
18h30 – Break
19h – Correct students homework
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Lucas  : Hi, Renata. I need to talk to you. Are you free today?_________  
Renata  : Well, ______________________________________________  
___________________________________________________________
ANEXO 2, Prova 2, Inglês nível IV

Na questão 2, anexo 2, o professor P2 disponibiliza elementos que auxiliam o 

aprendiz  a  utilizar  estruturas  apropriadas  para  atingir  seu  propósito,  construir  uma 

pequena composição escrita. Dessa forma, a avaliação poderá ser expressa em conceitos 

qualitativos  que  indicam  competência,  adequando-se  assim,  à  Abordagem 

Comunicativa;  ao  invés  de  uma  questão  quantitativa,  fragmentada,  que  possibilita 

apenas uma resposta correta, que tentará indicar por meio de números, o que o aluno 

pode ou não pode realizar.

O  professor  P3  ministrou  aulas  para  todos  os  níveis  de  Inglês  do  curso  de 

idiomas pesquisado, em sua definição sobre avaliação, utiliza-se de palavras que nos 

remetem a uma visão de aprendizagem características  da abordagem tradicional,  ou 

seja, quantitativa de ensino e reducionista da avaliação, quando usa termos como: medir  

e parâmetro. A prova 1,  anexo 1,  foi  elaborada  pelo professor P3 e  apresenta uma 

questão  de  leitura  e  três  questões  de  produção  textual.  Na  prova  elaborada  pelo 

professor P3 há a questão de compreensão oral defendida pela coordenação como parte 

da prova dentro da Abordagem Comunicativa de acordo com os trechos 4 e 5. Abaixo 

excerto da prova do professor P3 que explora a habilidade escrita:

2)Choose FOUR people and then describe what they
                            are doing.           (1,0 /_____)

____________________________________________________

ANEXO I - PROVA 1 – Inglês nível III, questão 2.
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Assim, nessa questão o aluno poderá utilizar os recursos visuais para construir 

sua produção textual, a imagem proporciona opções diferentes de situações para que o 

aprendiz faça sua seleção pessoal. Desse modo, a questão pode estimular o aprendiz a 

desenvolver  sua  habilidade  escrita  e  o  professor  poderá  ter  um  instrumento  que 

possibilita várias respostas corretas, pois conforme Hoffman (2000) os alunos não são 

iguais,  portanto,  devem  ser  avaliados  com  instrumentos  que  considerem  essa 

diversidade. Portanto, a questão está apropriada à Abordagem Comunicativa, pois, de 

acordo  com Melo  (2000),  essa  abordagem prioriza  a  natureza  social  e  dialética  da 

linguagem  e  assim,  no  processo  de  ensino/aprendizagem  de  línguas  estrangeira  os 

aprendizes fazem uso da língua-alvo de forma significativa.

Quando  a  coordenação  foi  questionada  acerca  dos  critérios  da  prova  na 

questão 4, Quais são os critérios utilizados pelos professores durante a elaboração das  

provas?, foi verificado o seguinte:

[trecho 4] Eles devem levar em conta o uso comunicativo da língua. Portanto, os 
estagiários  geralmente  elaboram  questões  em  que  o  aluno  tem  que 
produzir algo para mostrar o que aprendeu ao invés de apenas preencher 
lacunas. Além disso, os estagiários têm que testar as quatro habilidades. 
Por isso, as provas escritas geralmente apresentam questões de leitura, 
produção  textual  e  compreensão  oral.  E  nas  provas  orais,  como  o 
próprio nome já diz, é testada a habilidade oral (Resposta da questão 4, 
Coordenação).

    Por meio do trecho 4 pode-se perceber que a noção de avaliação da coor-

denação é de uma avaliação aberta voltada para Abordagem Comunicativa, pois consi-

derar, entre outras razões, que as habilidades de leitura, escrita e oral devem ser consi-

deradas. Para Rocha (2006), uma avaliação satisfatória deve contemplar o desenvolvi-

mento das quatro habilidades de forma que se complementem, e isso deve ocorrer em 

interações na língua-alvo dentro de situações reais, para a autora esses pontos integram 

objetivos linguísticos, psicológicos e culturais que são exigidos no ensino/aprendizagem 

de uma língua estrangeira. A coordenação do curso apresenta conhecimento coerente 

com a realidade das provas escritas quando afirma, no trecho 4, que os professores que 

também são estagiários elaboram provas que buscam “produzir algo para mostrar o que 

aprendeu ao invés de apenas preencher lacunas”. 

Em  seguida,  foi  constatado  que  são  elaboradas  questões  que  exploram  as 

habilidades mencionadas pela coordenação, no trecho 4, “questões de leitura, produção 

textual  e  compreensão oral”.  Nas provas pode-se verificar  a presença de textos que 

envolvem as questões de leitura, como consta na primeira questão do anexo 1, 2 e 3. 
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Questões  de  produção  textual  são  as  mais  exploradas  pelos  professores  como 

verificadas nas questões 2, 3 e 4 do anexo 1, nas questões 2, 3 e 4 do anexo 2 e nas 

questões  2 e 3  do anexo 3. No entanto, apenas uma prova apresentou uma questão de 

compreensão  oral,  conforme  anexo  2,  questão  4.  As  questão  elaboradas  pelos 

professores podem estimular o desenvolvimento da escrita do aprendiz, visto que ele 

será  estimulado  a  compreender  e  escrever  textos  na  língua  alvo.  Sem que ele  seja 

cerceada pela cobrança apenas de estruturas gramaticais. 

Nessa  perspectiva,  conforme  Marques  (2008,  p.  22),  os  critérios  que  antes 

focavam  a  precisão  gramatical,  a  pronúncia,  entre  outros  fatores,  na  Abordagem 

Comunicativa procuram ver a habilidade de interação do que foi dito. Assim, para a 

autora,  a  relevância  está  em  possibilitar  a  tarefa  ao  aprendiz  de  comunicar  uma 

mensagem escrita de forma eficaz. . Assim, segundo o Almeida Filho (2005), para essa 

abordagem a língua não é um objeto exterior ao aluno, mas sim um processo construtivo 

repleto de significações.  Assim sendo, ensinar uma língua não é mais apenas passar 

informações a um interlocutor, e sim construir por meio do discurso ações de interação 

apropriadas  a  cada  momento,  a  partir  de  experiências  já  existentes  e  em situações 

concretas.

Em seguida, a questão 2,  Qual a abordagem adotada pelo curso de idio-

mas?, possibilitou obter um ponto fundamental para esse estudo, ou seja, saber qual a 

abordagem norteia o trabalho dos professores para, assim, verificar se a avaliação consi-

dera essa abordagem.  Deste modo, as respostas foram praticamente, unânimes ao se re-

ferir à Abordagem Comunicativa, conforme abaixo:

[trecho 5]  No (...), temos obrigatoriamente que aplicar duas provas escritas e duas 
provas orais ao longo do semestre letivo. No entanto, podemos pontuar 
outras  atividades,  tais  como  redações,  exercícios  de  prática  e 
apresentações. (Resposta 2, P1).

[trecho 6] Abordagem Comunicativa (Resposta 2, P2).

[trecho 7] A abordagem central é comunicativa. Mas cada professor faz da sua 
maneira. Ela pode envolver vários métodos em diferentes partes da aula. 
Acredito  que  o  ensino  do  (...)  prioriza  um  ensino  em  que  leve 
consideração  os  vários  tipos  de  alunos  e  por  isso  fazemos  uso  de 
práticas behaviouristas, cinestésicas, lógica etc. (Resposta 2, P3).

         
       A resposta do P1, no trecho 5,  não especificou o tipo de abordagem. 

Conforme verificado nas outras respostas, a Abordagem Comunicativa é a proposta pelo 
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curso de idiomas pesquisado, e a partir disso, tornou-se possível traçar as aproximações 

percebidas nas provas e nas respostas do questionário. A resposta de P3, no trecho 7, diz 

que a abordagem central é a Comunicativa, mas que não se trata de uma determinação 

absoluta, conforme ele, os professores podem fazer uso de outras práticas. 

Quanto ao questionário aplicado à coordenação do curso de idiomas,  ela 

responde  cada  item  apresentado  de  forma  pontual,  assim,  em  resposta  a  primeira 

questão, Qual a abordagem adotada pelo curso (...)?, foi obtida a seguinte resposta:

[trecho 8]                           A abordagem comunicativa (Resposta da questão 1, Coordenação)

Assim, a resposta da Coordenação do curso foi igual a dos professores, isto 

é,  considerou  a  Abordagem Comunicativa  como a  utilizada  pelo  curso.  A proposta 

comunicativa  de  ensino  implica  uma  visão  de  aprendizagem  como  processo  de 

constante construção do conhecimento, no qual o aluno é entendido como participante 

ativo e também responsável pela sua aprendizagem e o professor cada vez mais visto 

como  mediador  desse  processo.  Por  isso,  conforme  Rocha  (2006),  a  abordagem 

comunicativa  de  ensino  compactua  sim,  com  os  princípios  sociointeracionais,  por 

conceberem o aprendiz como agente no processo de formação através  de uma nova 

língua e a problematização dialógica das situações reais, cujo foco está na comunicação 

sócioculturalmente constituída e suas variações.

Dessa forma, tais pressupostos podem ser observados nas provas dos três 

professores  pesquisados,  (ver  anexos  1,  2  e  3)  pois,  elaboraram  questões  que 

proporcionam opções diferentes  de situações  para que os alunos desenvolvesse suas 

habilidades de leitura e escrita. Desse modo, pode ser possível estimular o aprendiz a 

entender  o sentido do conteúdo e assim,  sentir-se motivado a escrever,  pois,  para a 

Abordagem Comunicativa  não se trata  apenas  da avaliação de habilidades  e  sim,  o 

estímulo ao uso da língua-alvo. Portanto, as três provas (anexos 1, 2 e 3) apresentam 

características  formativas,  pois  exploram  não  apenas  questões  de  leitura,  produção 

textual,  bem como compreensão oral e conhecimento gramatical.  Apresenta-se ainda 

como diagnósticas, somativa e informativa por possibilitar a verificação de pontos que 

poderão ser melhorados no futuro, conforme Rocha (2006).

 Na terceira questão, Os professores do (...) recebem curso de capacitação  

sobre a forma de avaliação adotada pela Instituição que passarão a atuar?, buscou-se 

compreender como os professores são instrumentalizados antes de partirem para a sala 

de aula, isto é, ao que se refere à avaliação. De acordo com os professores: 
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[trecho 9]  Sim, durante o curso de treinamento para professores/as do (...) somos 

levados/as a discutir vários tópicos relacionados ao processo avaliativo 

(Resposta da questão 3, P1).

[trecho 10] Sim, recebemos a avaliação da mesma forma com que somos capacita-

dos no curso (Resposta da questão 3, P2).

[trecho 11]  Ih... não me lembro... tem muito tempo que fiz o curso. Mas acho que 

sim. Acho que existe uma parte destinada do curso só para avaliação 

(Resposta da questão 3, P3).

Conforme relato dos professores há uma parte do treinamento destinada à 

avaliação, processo importante para a capacitação dos professores antes de ministrarem 

as aulas.  Um dos professores diz não se lembrar se houve algum treinamento, trecho 

11, por isso, torna-se necessário ressaltar a importância de um módulo que trate especi-

ficamente da avaliação dentro de capacitação que o curso oferece aos seus professores, 

pois isso pode subsidiar o professor com elementos para uma reflexão contínua sobre 

sua prática, sobre a criação de novos instrumentos avaliativos e os aspectos que devem 

ser revistos e ajustados.

Foi feito o mesmo questionamento para coordenação a fim de verificar a 

forma em que os professores do curso passam por um momento de qualificação em que 

os princípios  da Abordagem Comunicativa  ficam especificados.  Foi  feito  a  seguinte 

questão,  Os professores do curso (...)  recebem algum curso de capacitação sobre a  

forma de avaliação adotada pela Instituição em que passarão a atuar?,  a resposta da 

coordenação foi a seguinte:

[trecho 12] Nem todos os semestres o módulo de avaliação é dado aos estagiários,  
mas eles recebem auxílio de seus supervisores na confecção das provas. 
Eles  elaboram  as  provas  e  passam  para  seus  supervisores,  que  as 
analisam e fazem correções e sugestões. Além disso, há o acervo de 
provas  de  onde  eles  sempre  podem  tirar  idéias  para  montar  novas 
provas (Resposta da questão 2, coordenação).

Do mesmo modo como relatado pelos professores entrevistados, existe um 

momento  que  trata  da  avaliação  no treinamento.  No entanto,  tanto  na  resposta  dos 

professores como da coordenação do curso citado, o módulo que trabalha a avaliação no 

treinamento  que  os  professores  recebem  não  é  um  momento  muito  significativo 
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conforme  a  coordenação  “Nem  todos  os  semestres  o  módulo  de  avaliação  é  dado  aos 

estagiários”, visto que já recebem orientação dos supervisores. Rocha (2006) diz que para 

uma avaliação ser considerada confiável ela deve apresentar os mesmos resultados, ou 

resultados semelhantes, mesmo quando aplicada por professores diferentes em ocasiões 

diferentes, no mesmo grupo de alunos avaliados, respeitando curtos espaços de tempo. 

Para tanto, uma maneira de se obter um equilíbrio entre as formas de avaliar está na 

identificação cuidadosa dos propósitos da avaliação. Assim, um módulo de avaliação 

trabalhado de forma específica,  isto é, conforme o que a coordenação defende e em 

consonância  com  os  princípios  teóricos,  pode  proporcionar  mais  segurança  aos 

professores  no  momento  que  realizam  a  avaliação  possibilitando  inclusive  que  os 

professores sejam mais criteriosos ao utilizarem o arquivo de provas.

Mas é possível notar que há traços comuns nas provas aplicadas pelos pro-

fessores que apontam para uma base semelhante,  como por exemplo,  a presença de 

questões explorando a leitura, a produção textual e o uso de ilustrações, conforme ane-

xos 1, 2 e 3.

Ao verificar a questão 3 da coordenação do curso que tratou da autonomia 

dos professores: Os professores têm autonomia para decidir como os alunos serão ava-

liados? Foi obtido o seguinte:

[trecho 13]                Sim.  Os estagiários decidem como os alunos serão avaliados.  Porém 
todas as decisões devem ser informadas aos supervisores (Resposta da 
questão 3, coordenação).

Os professores foram questionados da mesma forma na questão 4: Os pro-

fessores têm autonomia para decidir como os alunos serão avaliados?, as respostas fo-

ram as seguintes:

[trecho 14] Nossa liberdade é relativa, já que somos/as obrigados/as a aplicar pelo 
menos duas provas escritas e duas provas orais ao longo do semestre 
letivo.  Podemos,  sim,  trabalhar  como  quisermos,  pontuando  outras 
atividades ou não, mas sempre com vistas à aplicação de provas escritas 
e orais (Resposta da questão 4, P1).

[trecho 15] Temos uma autonomia parcial. Somos supervisionados por professores 
doutores e/ou mestres que nos avaliam e verificam o conteúdo de nossas 
avaliações. Alguns supervisores são bem flexíveis quanto a forma de 
avaliar, já outros, não. (Resposta da questão 4, P2).

[trecho 16] Sim..sim...  É  um  trabalho  em  conjunto  com  o  orientador.  Mas 
geralmente  eles  deixam livres...  os  que  eu  tive  me  deixaram bem à 
vontade. (Resposta da questão 4, P3).
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Dessa forma, na resposta da coordenação consta que os professores podem 

decidir como avaliar, porém devem comunicar aos supervisores, assim, da mesma forma 

consta nas respostas dos professores para a questão quatro, quando afirmaram possuir 

uma  autonomia  relativa,  supervisionada.  As  respostas  dadas  conduzem  mais  a  um 

trabalho conjunto do que a autonomia de ambas as partes. Em relação à forma como é 

desenvolvido os trabalhos no curso, são obrigatoriamente aplicadas duas provas orais e 

duas provas escritas,  contudo, o professor tem a possibilidade de diluir  a nota entre 

atividades  que  venha  a  solicitar   que  os  alunos  realizem,  embora  não  sejam 

especificadas em seu relato. Assim, segundo os professores, é possível que sejam usadas 

formas diferenciadas no processo avaliativo,  desde que permaneça a estrutura básica 

exigida, ou seja, matenha-se as provas escritas e orais.

 Desse modo, o fato de haver a possibilidade de diversificar a avaliação, vai 

de encontro ao que autores como Rocha (2006) defende, ou seja, um processo avaliativo 

diversificado, isto é, não constituindo-se apenas de provas formais, mas compondo-se 

de  formas  que  propiciem  a  avaliação  ao  longo  do  processo,  tais  como  portfólios, 

observação, participação, diários entre outras.

Segundo Fidalgo (2009), é o professor ou o coordenador quem escolhem 

conteúdos,  atitudes  e procedimentos  que devem ser avaliados.  Dessa maneira,  se os 

professores relatam que possuem a  liberdade de escolherem o formato da avaliação, 

conforme consta na voz da coordenação, no trecho 4, eles podem ser responsáveis pelos 

instrumentos de avaliação que os alunos utilizam, assim, possivelmente cabe a eles a 

ultima  palavra  a  esse  respeito.  No  entanto,  isso  não  significa  que  não  exista  uma 

negociação,  não  apenas  com  a  coordenação  do  curso,  mas  principalmente  com  os 

alunos, a fim de deixar a prática avaliativa, mais democrática. As provas (anexos 1 e 2 

com o valor de 5 pontos, e anexo 3 com o valor de 4 pontos), apresentam marcas dessa 

negociação, tanto por possuírem aspectos solicitados pela coordenação como a presença 

de questões que contemplem a leitura,  escrita e compreensão oral, como  consta no 

trecho 4; por não representar a nota máxima, isto é, a nota 10, é possível pressupor uma 

diluição em outras atividades, e possivelmente uma negociação com os alunos.

Logo após, é possível verificar as respostas dos professores para a questão 

5: Quais são os critérios utilizados durante a elaboração das provas?

[trecho 17] Os critérios mais utilizados são: nível da turma, objetivos do referido 
nível de proficiência e atividades trabalhadas em sala.
Análise: busca verificar indícios de como ocorre a prática... (Resposta 
da questão 5, P1).
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[trecho 18] Os critérios mais utilizados são: nível da turma, objetivos do referido 
Meus critérios para a elaboração de uma prova são: conseguir colocar 
um conteúdo que faça parte do contexto de vida real (principalmente 
com o  aluno),  e,  além disso,  evito  usar  estruturas  “decorebas”,  por 
exemplo  quando  os  alunos  têm de  memorizar  determinados  tempos 
verbais para conseguirem responder as provas. Tento usar nas provas o 
conteúdo que foi visto em sala de aula sempre relacionado à vida real. 
(Resposta da questão 5, P2).

[trecho 19] Os critérios mais utilizados são: nível da turma, objetivos do referido 
Então...  cada professor é cada professor...  Eu tenho levar em conta a 
formação lógico-cogntiva do aluno ou aluna. Tipo...preciso que sejam 
capazes de usar LIVREMENTE o que foi ensinando, praticado em sala. 
Não dou uma prova diferente das minhas aulas. Nas primeiras vezes que 
eu apliquei acho que exigia muita coisa dos alunos... eles sofreram um 
pouco. As minhas provas são mais discursivas, mesmo que as respostas 
não sejam grandes, mas acho que exercício controlado não deve funcio-
nar ali... (Resposta da questão 5, P3).

Por meio das respostas dos professores percebe-se que estes entendem a im-

portância da elaboração dos critérios da avaliação como forma de diagnosticar o desem-

penho dos alunos, como relata o P2, trecho 18, que busca fazer relação do conteúdo com 

a vivência dos alunos, como pode ser constatado em sua prova. Na questão 1 de sua pro-

va, (ver Anexo 2),  o professor P2 apresenta um símbolo, possivelmente para que os 

alunos recorram a sua memória, pois refere-se a uma marca conhecida de fast-food (co-

mida rápida, em inglês),  o símbolo está associado ao texto para que os alunos respon-

dam questões que exploram  a escrita em inglês. 

O P3, trecho 19, afirma que tenta elaborar uma prova mais discursiva e que 

o exercício controlado não funcionaria isso deixa indícios significativos acerca do mo-

mento avaliativo; em sua prova (ver anexo 1), elaborou uma questão que explora a leitu-

ra e três que tratam da produção textual, também explora algumas imagens.

No trecho 4, a coordenação explicita o que define como critérios solicitado 

pelo curso, em que os professores devem “testar as quatro habilidades”.   Conforme Rocha 

(2006), ao que se refere ao processo de avaliação é importante que se atente para os se-

guintes fatores: o porquê, o como, o o que e o para que os alunos aprenderam, assim, 

são esses fatores que podem dar sentido aos instrumentos de avaliação. Para a autora, os 

testes e provas podem ser incluídos, desde que exista uma necessidade que não seja ape-

nas classificar ou aprovar os alunos.

Quando a coordenação foi questionada acerca da constituição da nota na 

questão 5: Como é constituída a nota dos alunos? Existem outras atividades que serão  

somadas a nota final, além da nota da prova escrita e da prova oral?, e na questão 6, 

Quantas provas são aplicadas a cada semestre?, foram obtidas as seguintes respostas:
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Os estagiários  têm a  liberdade  de  realizar  outras  atividades  fora  da  prova  que 
também podem valer nota. Essas atividades podem ser feitas tanto dentro quanto 
fora da sala de aula, em forma de trabalhos, composições, apresentações, “role-
plays”, atividades em grupos etc (Resposta da questão 5, coordenação)

Geralmente são feitas duas avaliações escritas e duas orais (Resposta da questão 6,  

coordenação)

Para Marques (2008), ao aprender outra língua o aluno deve aprender todas 

as  habilidades  comunicativas  referentes  à  língua,  isto  é,  leitura,  compreensão  oral, 

produção oral e escrita, assim, é importante que ocorram várias maneiras de avaliar. 

Deste  modo,  a  autonomia  dos  professores  em  elaborarem  suas  avaliações  torna-se 

imprescindível uma vez que são eles que estão em contato direto com os aprendizes e 

suas realidades especificas. Para que dessa forma, a avaliação sirva como instrumento 

capaz de fornecer informações sobre o processo, capaz de fornecer um diagnóstico da 

evolução da aprendizagem.

A questão 6, Como é constituída a nota dos alunos? Existem outras ativida-

des que serão somadas a nota final, além da nota da prova escrita e da prova oral?, 

busca exemplificações dos professores acerca da avaliação, que muitas vezes ficam evi-

denciados através dos elementos que compõe o seu processo. Assim, a composição da 

avaliação ocorre da seguinte forma, segundo relato dos professores:

[trecho 20] Como já dito anteriormente, podemos, sim, acrescentar outras notas à 
média das provas escritas e orais. Geralmente faço isso. É bom para que 
os/as alunos/as não fiquem presos/as à imagem das provas. (Resposta da 
questão 6, P1).

[trecho 21] Sim, além da prova escrita e oral os alunos têm que fazer um mini-semi-
nário no final do semestre sobre o livro literário que estão lendo. Além 
disso, eles também recebem nota pela participação oral em sala de aula 
(Resposta da questão 6, P2).
 

[trecho 22] Então...  cada professor faz uma forma... Eu costumo levar coisas ex-
tras... num dei somente prova oral e escrita... Sempre dei livros apesar 
do curso (...)  não trabalhar com eles oficialmente.  Sempre dei  livros 
porque os alunos precisam de vocabulário e não só de estrutura. Traba-
lhar somente com o livro eles vão aprender somente estrutura... e o vo-
cabulário...? Daí sempre dividia o livro em parte oral  e escrita. Tinham 
que geralmente re-tell a história e depois escrever algo sobre. Não traba-
lho com crítica do livro...tipo critica literária...  não é minha praia...rs 
(Resposta da questão 6, P3).
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No trecho 20 na resposta do professor P1 há uma constatação de que o aluno 

constrói uma imagem negativa sobre a prova, já que o professor P1 não quer que os alu-

nos se prendam a essa imagem. De acordo com Vieira (2006), para muitos alunos o mo-

mento avaliativo é percebido como angustiante, uma obrigação e que gera insegurança 

pelo fato de serem avaliados em uma língua estrangeira que ainda não dominam.

Logo após, foi observado no trecho de P2, trecho 21, que este utiliza-se de 

instrumentos como mini-seminário e a valorização das discussões que ocorrem em sala 

de aula como instrumentos de avaliação de sua prática de ensino. Do mesmo modo, no 

trecho 22, do professor P3, consta que o mesmo não se prende apenas a proposta do li-

vro utilizado pelo curso, pois diz ter o cuidado de acrescentar outros textos nas suas au-

las utilizando-os com mais um instrumento de ensino e aprendizagem. Rocha (2006) en-

tende que a avaliação de uma língua estrangeira pode assumir diferentes papéis, e assim, 

contemplar vários formatos que vão depender dos objetivos a serem alcançados. Portan-

to, com base nos relatos dos professores, ao buscarem alternativas para complementar 

sua avaliação podem melhorar sua proposta avaliativa.

Dessa maneira, dentro do processo avaliativo, destaca-se a prova, que é uma 

situação marcante na vida de muitos aprendizes e pode causar tanto capacidade em lidar 

com  diferentes  formatos  de  provas  como  também  criar  bloqueios  que  irão  trazer 

prejuízos  ao  longo  da  vida.  Portanto,  é  importante  que  o  professor  saiba  quais  os 

objetivos e se o grau de dificuldade está coerente com o que deseja atingir e se sua 

elaboração possibilita alcançar o que se propõe. Assim, a prova bem estruturada, ou 

seja, adequada ao nível de conhecimento dos aprendizes, poderá deixar de ser uma vilã 

e passar a ser aliada no processo avaliativo e do ensino/aprendizagem atendendo tanto 

as necessidades do plano de trabalho do professor quanto as necessidades dos alunos. 

Pois a prova é um instrumento avaliativo bastante necessário para se detectar o que o 

aluno precisa aprender e o que ele já aprendeu.

 Nesse sentido, Vieira (2006) afirma que ao ser exposto a uma nova prática 

pedagógica, em que o aluno se reconhece como agente de conhecimento, ele deixará de 

ver a prova apenas como instrumento avaliativo e passará a vê-la como um momento de 

aprendizagem e de diagnóstico daquilo que sabe e do que precisa ser melhorado. Para a 

autora, historicamente a prova foi marcada por uma imagem negativa e atualmente luta-

se para que esse instrumento seja utilizado com a finalidade de contribuir para o apren-

dizado do aluno. 

Na sequência, passamos a questão 7, Em sua opinião a avaliação do curso  

[...] pode ser melhorada? Por quê?, os relatos seguem abaixo:
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[trecho 23] Não,  acho  que  com esta  liberdade  relativa  podemos  fazer  um bom 
trabalho, inclusive no que se refere à elaboração de provas e demais  
atividades. (Resposta 7, P1).

[trecho 24] Sim, tudo sempre pode ser melhorado.  Não acho que a avaliação do 
curso (...) seja ruim, mas poderíamos fazer outras formas de avaliação, 
dependendo de cada professor, de cada perfil de profissional. Além de 
adaptarmos  as  avaliações  para os  diferentes  tipos  de alunos e  idade. 
(Resposta 7, P2).

[trecho 25] Somente se ele quiser padronizar! Não existe um padrão... então vai de 
cada professora ou orientadora, por exemplo. Noutras escolas existem 
padrões... você tem que fazer daquele jeito e pronto. Aqui não. Eu gosto 
da flexibilidade do CL... acho positivo. (Resposta 7, P3).

Durante a análise desses trechos, buscou-se verificar a percepção dos pro-

fessores em relação a sua satisfação com o processo de avaliação adotado pelo curso. 

Além de tentar compreender se o processo avaliativo está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento  das  competências  lingüístico-comunicativa  dos  alunos.  O professor 

P1, trecho 23, mostra-se satisfeito como o atual contexto da avaliação, e afirma que a li-

berdade em trabalhar a avaliação no curso (...) é relativa. A prova do professor P1, (ver 

anexo 3) consta uma questão de leitura de textos que tratam de questões crítico-sociais e 

três de produção textual que buscam explorar discussões que ocorreram em sala.

Na resposta do professor P2 consta que o processo avaliativo do curso pode 

ser melhor, mas também expressa sua satisfação da forma que se encontra. Sua prova 

(ver anexo 2) o professor P2 elaborou questões que tratam das habilidades: escrita, leitu-

ra e compreensão oral.

Conforme P3 existe flexibilidade para trabalhar a avaliação o que considera 

positivo quando compara com outras instituições de ensino que, segundo ele, se mos-

tram intransigentes. Em sua prova (ver anexo 1) o professor elaborou questões que tra-

tam apenas das habilidades de escrita e leitura.

A seguir, na questão 8,  Qual sua sugestão para melhorar a avaliação do  

curso (...)?, essa questão explora alternativas dos próprios professores em relação a me-

lhorias no processo avaliativo, conforme os relatos a seguir:

[trecho 26] Resposta da questão anterior (Resposta 8, P1, referiu-se a resposta da 

questão  7,  do  trecho 22:  Não,  acho que  com esta  liberdade  relativa 

podemos fazer um bom trabalho, inclusive no que se refere à elaboração 

de provas e demais atividades).
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[trecho 27] A sugestão foi dada acima. Melhor adaptação das provas de acordo com 
o perfil de cada profissional. (Resposta 8, P2).

[trecho 28] Então...pela minha resposta na pergunta sete... acho que não tem que ter 
melhora nenhuma... ele já está 100%. (Resposta 8, P3).

Nas respostas dos professores P1 e P3 que, há um anseio para que eles mes-

mos determinem o formato da avaliação sem a intervenção da instituição, mas de modo 

geral demonstram satisfação em relação ao processo avaliativo. O professor P3 afirma 

que a avaliação não tem que melhorar “ele já está 100%”, mostrando-se satisfeito com o 

formato atual. O fato de os professores terem liberdade dentro do processo avaliativo 

está coerente com Mello (2000) quando afirma que a abordagem comunicativa tem con-

tribuído para que os professores e aprendizes de línguas estrangeiras assumam um papel 

mais dinâmico na sala de aula. Dessa forma, podem ser criadas situações de aprendiza-

gem mais interativas e significativas.

Conforme evidenciados pelos dados, tanto por meio dos questionários dos 

professores e da coordenação do curso de idiomas, a reflexão dos participantes sobre o 

processo de avaliação foi importante para a compreensão das provas e para a verificação 

da adequação a abordagem adotada. Percebe-se que o processo de avaliação pode ser 

aperfeiçoado  a  partir  do  momento  em  que  os  professores  busquem  aperfeiçoa-se 

potencializando-se teoricamente e por meio de suas práticas docentes.

Essa  leitura  possibilita  traçar  uma  reflexão  acerca  da  realidade  dos 

professores na sua atuação e torna-se importante considerar que os professores possuem 

saberes  que  se  originam de  várias  fontes,  além da  graduação,  como  por  exemplo, 

durante a sua atuação em sala de aula e com a interação com os colegas de trabalho. 

Assim,  durante a formação do professor são vários os aspectos  que enriquecem sua 

prática pedagógica e consequentemente sua avaliação.
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CAPÍTULO 4

CONSIDERAÇÃOES FINAIS

Este  estudo,  ainda  que  inicial,  teve  como  objetivo  básico  investigar  a 

avaliação de três professores de Inglês de um curso de idiomas em Goiânia, além de 

identificar se as provas utilizadas estão coerentes com a abordagem de ensino de línguas 

estrangeira  adotado pela  coordenação do curso.  Nele,  foram aplicados  questionários 

para  os  professores  e  para  a  coordenação  do  curso,  foram  utilizadas  uma  prova 

elaborada  por  cada  um  dos  professores  pesquisados.  Ao  longo  da  revisão  teórica 

realizada sobre a constituição da avaliação de línguas, foi possível observar que há uma 

proximidade entre a teoria adotada e os métodos de ensino desenvolvidos.

A abordagem adotada pelo curso de idiomas pesquisado é a Abordagem 

Comunicativa, nessa abordagem o ensino é orientado por situações concretas de uso da 

língua, segundo Almeida Filho (2005) nessa abordagem é importante à significação e a 

relevância dos conteúdos dos textos, diálogos, exercícios para a prática da língua que o 

aluno reconhece como experiência válida para sua formação. Como verificado por meio 

dos dados, os professores elaboram provas dentro da Abordagem Comunicativa em que 

inserem questões que tratam das habilidades de leitura, produção textual e compreensão 

oral. Os professores e a coordenação do curso de idiomas apresentaram informações 

condizentes com sua prática didática ao que se refere a avaliação.

Na  análise  dos  dados,  foi  evidenciada  a  necessidade  de  que  o  processo 

avaliativo esteja presente de forma essencial no curso de capacitação dos professores. 

De  tal  modo  que  os  professores  possam  se  envolver  com  o  processo 

ensino/aprendizagem e o aperfeiçoamento da prática avaliativa para se configurar como 

forma de percepção de crescimento e base para se repensar o seu papel e o processo de 

ensino.

        Dessa maneira,  foi  observado que é  fundamental  a  organização  dos 

registros sistematizados dos instrumentos que serviram para avaliar cada nível, pois os 

instrumentos  são significativos  para a revisão do trabalho realizado.  Assim,  pode se 

buscar uma forma de melhorar a avaliação antes mesmo que ela ocorra. Mesmo porque 

a prática pode prever momentos importantes de repensar o processo avaliativo, seja por 

meio  de  discussões,  análise  de  trabalhos  anteriores  ou  de  reflexão  durante  os 

acontecimentos em sala de aula, para que se produza um ensino de qualidade.
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Nesse sentido, o trabalho que ora foi realizado, pode possibilitar condições 

para a comparação dos dados estudados, os resultados obtidos e a realidade de um curso 

de língua estrangeira, porém, apenas como um estudo inicial. Assim, pode permitir a 

identificação  de  saberes  necessários  ao  processo  de  ensino/aprendizagem,  mas 

abordando essencialmente aspectos da avaliação. Do mesmo modo, com o intuito de 

conduzir  o  professor  a  buscar  seu  aperfeiçoamento  continuo,  a  refletir  sobre  seu 

processo avaliativo e sobre sua qualidade de ensino.

Assim, verificar como o aluno pode tornar-se agente central de todo esse 

processo a reconhecer-se como agente ativo não só no processo avaliativo como ao que 

se refere sua aprendizagem de modo geral. Contudo, em nenhum momento, essa análise 

realizada  pretende  esgotar  as  possibilidades  existentes  nesse  campo,  por  levar  em 

consideração suas limitações.

A  constatação  de  que  a  avaliação  tradicional  contribui  para  frustrar  a 

realização de uma educação eficiente é um fator motivador para traçar uma reflexão 

sobre mudanças possíveis na avaliação educativa. A avaliação baseada em exames e 

provas não relacionadas ao processo de ensino, na qual se encontram as reprovações 

anuais  ou semestrais,  está  articulada  com o próprio método  de ensino que  não traz 

nenhum  benefício,  pois  se  alimenta  da  imposição  de  conteúdos  e  no  papel  de 

passividade  assumido  pelos  alunos.  O  presente  estudo  mostrou  que  é  possível 

ultrapassar  a parreira  tradicional  e  propor  um formato  coerente  e  condizente  com a 

realidade atual da avaliação do ensino/aprendizagem de língua estrangeira.

Esta pesquisa, no entanto, mostrou algumas limitações no decorrer do tempo 

de sua realização, pois diversos questionamentos foram surgindo que ultrapassam os 

objetivos  propostos  inicialmente.  É  imprescindível  a  realização  de  pesquisas  e  de 

materiais  para subsidiar o trabalho do professor que dificilmente está completo,  mas 

pode  se  aperfeiçoar  constantemente.  Assim,  mesmo  que  um  trabalho  repita  uma 

verificação já realizada, se o contexto se altera, os resultados serão certamente outros, e 

inclusive podem responder questões deixadas em aberto por pesquisas anteriores. 

Pesquisar  o  papel  de  professor,  sua  subjetividade,  percepções  sobre  a 

avaliação e prática escolar, para em seguida buscar fazer uma correlação com os estudos 

mais  recentes  sobre essa  temática  é  sempre  relevante.  Portanto,  este  estudo permite 

momentos de repensar a postura em relação à prova e ao processo avaliativo gerando 

uma nova perspectiva sobre o assunto. Espera-se que este trabalho se constitua em um 

instrumento  que  ocasione  a  busca  de  aperfeiçoamento  por  parte  dos  professores  e 

estudiosos. 
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Dessa  forma,  procura-se  motivar  o  interesse  de  outras  pessoas  a 

desenvolverem estudos sobre esse tema que tanto necessita ser investigado. Almeja-se 

que  os  leitores  se  sintam  encorajados  a  buscarem  mais  informações  a  respeito  da 

avaliação. Uma vez que torna-se imprescindível a elaboração e reelaboração de estudos 

que conduzam à geração de conhecimentos que contribuam para o aprimoramento do da 

avaliação do ensino/aprendizagem de línguas.
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APÊNDICE

(Apêndice A)

QUESTIONÁRIO I – (Coordenação)

Este questionário é parte da pesquisa que realizei intitulada “A avaliação de Inglês 

como língua estrangeira em um curso de idiomas em Goiânia”.  Assim, peço a sua 

colaboração para responder a este questionário. A sua participação nesta pesquisa é 

muito importante.

1) Qual a abordagem adotada pelo curso (...)?

2) Os professores do curso (...) recebem algum curso de capacitação sobre a forma 

de avaliação adotada pela Instituição em que passarão a atuar?

3) Os professores tem autonomia para decidir como os alunos serão avaliados?

4) Quais são os critérios utilizados pelos professores durante a elaboração das pro-

vas?

5) Como é constituída a nota dos alunos? Existem outras atividades que serão so-

madas a nota final, além da nota da prova escrita e da prova oral?

6) Quantas provas são aplicadas a cada semestre?
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(Apêndice B)

QUESTIONÁRIO 2 – (Professores)

Este questionário é parte da pesquisa que realizei intitulada “A avaliação de Inglês 

como língua estrangeira em um curso de idiomas em Goiânia”.  Assim, peço a sua 

colaboração para responder a este questionário. A sua participação nesta pesquisa é 

muito importante.

Curso de Inglês: nível 2 (  ), 4 (  ), 6 (  ) ou  8 (  )

1) O que é avaliação para você?

2) Qual a abordagem adotada pelo curso (...)?

3) Os professores do curso (...) recebem curso de capacitação sobre a forma de ava-

liação adotada pela Instituição que passarão a atuar?

4) Os professores têm autonomia para decidir como os alunos serão avaliados?

5) Quais são os critérios utilizados durante a elaboração das provas?

6) Como é constituída a nota dos alunos? Existem outras atividades que serão so-

madas a nota final, além da nota da prova escrita e da prova oral?

7) Em sua opinião a avaliação do curso (...) pode ser melhorada? Por quê?

Qual sua sugestão para melhorar a avaliação do curso (...)?
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ANEXO I

PROVA 1 – Inglês nível III - Vale 5 pontos 

1. Reading.
Read the text below and then answer the questions.       (1,6_______)

A mean lady

Henrietta (Hetty) Green was a very spoilt, only child. She was born in Massachusetts, 
USA, in 1835. Her father was a millionaire businessman. Her mother was often ill, and so from 
the age of two her father took her with him to work and taught her about stocks and shares. At 
the age of six she started reading the daily financial newspaper and she opened her own bank 
account.

Her father died when she was 21 and she inherited $7.5 million. She went to New York 
and invested on Wall Street. Hetty saved every penny, eating in the cheapest restaurants for 15 
cents. She became one of the richest and most hated women in the world. She was called ‘The 
Witch  of  Wall  Street’.  At  33  she  married  Edward Green,  a  multi-millionaire,  and  had  two 
children, Ned and Sylvia.

Hetty’s meanness was legendary. She always argued about prices in shops. She walked to 
the local grocery store to buy broken cookies (biscuits) which were much cheaper, and to get a 
free bone for her much-loved dog, Dewey. Once she lost a two-cent stamp and spent the night 
looking for it.  She never bought clothes and always wore the same long, ragged black skirt. 
Worst of all, when her son Ned fell and injured his knee, she refused to pay for a doctor and  
spent hours looking for free medical help. In the end Ned’s leg was amputed.

When she died in 1916 she left her children $100 million (worth $9.3 billion today). Her 
daughter built a hospital with her money.

Glossary:
mean: 1. not nice; 2. not generous
meanness: (n) the act of being mean (1. maldade; 2. avareza)
spoilt: not disciplined (mimada)
ill: sick; not well
to inherit: recive money or property from somebody when he or she dies.
to save penny: to keep the money you have (by not spending it) for future use (to reserve money)
legendary: famous
argue: have a verbal disagreement
grocery store: market
ragged: old and torn
injured: hurt

a) Who was Hetty Green?

b) What did she do with the money which she inherited from her father?

c) What did she do when her son fell and injured his knee?

d) Do you agree with Hetty Green’s attitude? Why (not)?
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2)  Choose FOUR people and then describe what they are doing.           (1,0 /_____)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3)  Look at the map below and then answer the questions giving directions and using 
prepositions of places (near, behind, next to, between, behind, across from/opposite). 
(1,2/_____)

a) John is at the bus station, but his car has no much gas. How can he get to the Petrol  
Station?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) Jessica is at the Italian Restaurant. She needs to go to the Hospital because her friend 
Bob had a car accident. How can she get there?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. The following houses are located in different neighborhoods. Say what furniture there is 
in each house by writing 3 sentences about each house. You need to use: there is and there 
are in the affirmative and negative forms. (1,2/_______)

House A. 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________

b) House B

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Anexo 2

PROVA 2 – Inglês IV – Vale 5 pontos 

Reading

Junk Food and Health Food

30 % of  Americans  and 25% or  Europeans  are  fat. 
Many of them are teenagers. In fact there are even “fat 
farms”  for  young  people  in  the  States.  These  are 
special  camps  where  it  is  against  the  rules  to  eat 
chocolate, hamburgers, popcorn, pizza and other junk 
food. Instead there is a diet of fruit, vegetables, brown 
bread, fish and other “health” food. But why is junk 

food bad for us? The answer is simple. It contains a lot of sugar and fat. We need 
both of these things, but junk food simply gives us too much of them. People in 
Europe and America eat 20 times more sugar and 5 times more fat today than they 
did in 1800. This is one reason why so many people die of heart disease.

1) According to the text above, answer the following questions: (0,8)

a) What are fat farms?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

b) Why is junk food bad for us?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

c) Why do many Europeans and Americans die of heart disease today?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

d) What about you? Which kinds of food do you like the most? Why?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

53



WRITING
2) This is a page of two teachers’ diaries. They want to meet each other but in 
order to do so they need to find an available time. Create a dialogue between them 
using going to. (1,0)

Thursday – October 7th

Lucas’ Diary Renata’s Diary
8h – attend Grace’s class 
9h40-10h – Break
10h – English Literature Test
11h45 – Have lunch with Cleber
13h – Correct students’ homework
15h30 – Italian class
18h - Break
19h – Class with English 5 group

8h – English Literature class
09h – Meet my supervisor
10h – appointment at the doctor’s
12h – Have lunch at home
13h30 – Class with English 1 group
15h30 – Class with English 6 group
18h30 – Break
19h – Correct students homework

Lucas  : Hi, Renata. I need to talk to you. Are you free today?____________________  
Renata  : Well, _________________________________________________________  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3) Health or Junk food? Here, your fridge is empty and you have to fill it up with 
some food.  So,  fill  it  up with TEN different  foodstuffs  that  you like  eating or 
drinking. Then, write a paragraph that describes your fridge. You must use there 
is / there are, a, an, some, and any. After that, tell me what kind of fridge you have: 
a junk of health one. (1,0)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

LISTENING
4) Allie  and Mark are having a dinner.  Listen and answer the questions (1,0). 
(Source: English File Elementary, p. 84)

a) What do they order for dessert / coffee?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b) What does Mark ask Allie?

Health Food Junk Food
Eggs Cheeseburger

Carrot Hamburgers
Apple Hot-dogs

Lettuce Popcorn
Mineral water Pizza

Cheese Chocolate
Milk Ice-cream

Orange juice French-fries
Strawberries Spaghetti
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

c) What does she answer?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

d) What does Mark ask the waiter at the end?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

e) Why does Mark want Allie to go to the conference?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

f) Do you think Allie is going to say yes? Why (not)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

GRAMMAR
5) Complete the sentences with a, an, some or any. (0,6)    

a) ‘I’m a vegetarian. I don’t want_____________meat.’
b) ‘I can make_____________pasta tomorrow evening.’
c) We can’t have an omelette. There aren’t_____________eggs.
d) ‘Can I have some toast, please?’ ‘Sorry. There isn’t_____________bread.’
e) ‘There’s_____________pineapple in the fridge.’
f) ‘I’m hungry.’ ‘Do you want_____________orange?’

6) Underline the correct word or phrase in each sentence. (0.6)  

a) She eats much / a lot of biscuits. She loves them.
b) I didn’t eat no / any cake. I wasn’t hungry.
c) ‘How much chocolate do you eat?’ ‘A lot / A lot of.’
d) Mark buys many / a lot of fruit. He’s very healthy.
e) I don’t have many / much free time. I work very hard.
f) How much / many coffee do you drink?
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Anexo 3

PROVA 3 – Inglês nível V – Vale 4 pontos

1. Read the texts below in order to answer the following questions.

TEXT 1

     Cultures are made due to certain spaces. People make their cultures to adapt 
themselves to the spaces they are in, and different ways of adaptations make 
different cultures. The more spaces are alike, the more cultures resemble. Thus, 
it becomes possible to infer that part of the development of cultures is related 
to the needs of certain groups in certain spaces. 

Available at: <http://ezinearticles.com/?American-Identity-and-Language&id=907965>. Assessed in: 
22/11/2008. 

TEXT 2

      They [Ralindu’s parents] used to fight about that, Father telling her [his 
wife]  white  people  did  not  care  about  moi-moi  and  chin-chin,  the  things  she 
wanted to make, and Mother telling him, in Igbo, to be proud of who he was and 
offer it to them first and see if they don't like it. Now, they fight about how 
Mother behaves at the get-togethers. You have to talk to them more, Father 
says. Make them feel like they are welcome. Stop speaking to me in Igbo when 
they are here. And Mother will screech, So now I cannot speak my language in my 
own house? Tell me, do they change their behavior when you go to their house?

Excerpt from the short story My Mother, the Crazy African, by Chimamanda Ngozi Adichie.
Available at: < http://www.webdelsol.com/InPosse/adichie_anthology.htm>. Assessed in: 22/11/2008.

 

a) How do you interpret the definition of  culture exposed in the Text 1? Relate your 
answer to the discussions we had in class about identity.  (0,5)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b) Discuss the definition of culture and identity based on the short story My mother, the  
Crazy African, specially on the scene described in Text 2. [You are supposed to focus 
on the behavior of Ralindu’s parents to answer this question] (0,5)

56

http://www.webdelsol.com/InPosse/adichie_anthology.htm
http://readingandmorereading.blogspot.com/2008/10/short-story-monday-my-mother-crazy.html
http://ezinearticles.com/?American-Identity-and-Language&id=907965


______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Reply to the following statements by giving orders or pieces of advice. (0,8)

a) I’m pregnant! My parents will kill me when they find it out. (0,2)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b)  I’m not satisfied with my life. Sometimes I feel I have two different people inside 
me. (0,2)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c) A friend of mine told me she doesn’t like to be black. (0,2)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

d) Last night I dreamed I was kissing a priest. (0,2)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Look at the picture and sentences below and write a brief paragraph about them. 
Remember what we discussed about Art and Frida Kahlo’s life. (1,0)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________

_________________________________________________
  Frida Kahlo was one of the most intriguing
women of her time. She used to say: "I paint
myself because I am often alone and I am the
             subject I know the best."

4. Write a coherent twelve-line paragraph about the following excerpt. Do not forget 
to organise your text appropriately, that is, with a topic sentence, supporting ideas and a 
concluding sentence. Give it an interesting title! (1,2)

a) “Masculinity and femininity are cultural constructs rooted in a caste system in which 
femininity is relegated all that is less valued by the dominant culture.”

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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